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Medborgarorganisationsforum över EU-ordförandeskapet
300 personer väntas till INTERREG-möte i Åbo i maj
Egentliga Finlands landsbygdsprogram viktig finansieringskälla
Finansiering för projektet Kommun- och servicestrukturreformen
Arbetet med Österbottens landskapsprogram pågår för fullt

MEDBORGARORGANISATIONSFORUM ÖVER EU-ORDFÖRANDESKAPET
Regeringen sammankallar 2.2 kl. 15-17 i gula salen i statsrådets festvåning, Södra Esplanaden
6, till ett medborgarorganisationsforum för att diskutera Finlands halv års långa EUordförandeskap, som inleds 1.7. Över 100 organisationer har inbjudits till mötet, bl.a.
medborgarorganisationer, intresseorganisationer, partier, akademiska institutioner och
kyrkosamfund. Ordförandeskapet kommer att styras av rådets treåriga strategiska program
och rådets arbetsprogram för år 2006. Diskussionerna på forumet bandas. Den som vill höra
på bandupptagningen kan göra det strax efter evenemanget på statsrådets webbsidor
www.statsradet.fi.
300 PERSONER VÄNTAS TILL INTERREG-MÖTE I ÅBO I MAJ
INTERREG IIIA-programmet Södra Finland och Estland arrangerar en INTERREGkonferens i Åbo 18-19.5. Målet är att höja synligheten och effekten av INTERREGsamarbetet samt att samla åsikterna på tröskeln till den nya EU-strukturfondsperioden. Till
konferensen väntas cirka 300 deltagare från både Finland och Estland. Mer information ger
generalsekreterare Päivi Pelli, tel. 02-2100 983 eller mobil 040 583 1879.
EGENTLIGA FINLANDS LANDSBYGDSPROGRAM VIKTIG FINANSIERINGSKÄLLA
Landskapsstyrelsen avgav ett utlåtande 23.1 om utkastet till Egentliga Finlands
landsbygdsprogram 2007-2013. Till programmet fogades en anmärkning om att i programmet
även skall granskas effekten av klimatförändringarna på lantbruksnäringen. I utlåtandet står
det bl.a.:
"Landsbygdsprogrammet kommer sannolikt att vara den viktigaste finansieringskällan i
Egentliga Finland under EU:s nästa strukturfondsperiod. Skärgårdens särdrag (t.ex. resornas
längd och inte kilometrar, möjligheten av menföre, den säsongbetonade turismen) skall
beaktas inom allt landsbygdsarbete. Egentliga Finlands skärgårdsprogram skall ses som en
del av landsbygdsprogrammet och skärgårdsprogrammets åtgärder skall i själva verket
finansieras ur landsbygdsprogrammet. I framtiden skall programmen sammanslås. De projekt
som särskilt upptagits i landskapsprogrammet och som intimt hänför sig till utvecklandet av
landsbygden, skall kunna finansieras från landsbygdsprogrammet." Mer mötesmeddelanden
finns på webbadressen http://www.varsinais-suomi.fi/Default.aspx?id=432689.
FINANSIERING FÖR PROJEKTET KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORMEN
Projektet Kommun- och servicestrukturreformen i Österbotten, som beviljades finansiering
för år 2006 (landskapsutvecklingspengar högst 65 000 euro.), syftar till att planera och

genomföra den regionala fasen av inrikesministeriets projekt för en reform av kommun- och
servicestrukturen. Huvudman för projektet är Österbottens förbund. Mer projektnyheter från
Österbottens förbund finns att läsa i Nyhetsfaxet ~Uutisfaksi under webbadressen
http://www.obotnia.fi/pdf/Uutisfaksi%201_2006.pdf.
ARBETET MED ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPROGRAM PÅGÅR FÖR FULLT
Österbottens förbund bereder som bäst ett nytt landskapsprogram i enlighet med
regionutvecklingslagen. Landskapsstyrelsen fick på sitt möte (30.1) ta del av resultaten från
den första fasen, inom vilken arbetsgrupperna utvärderar resultaten av det nuvarande
programmet, gör en SWOT-analys av landskapet, samt skissar upp preliminära mål och
tyngdpunkter för det nya landskapsprogrammet. Det nya landskapsprogrammet för åren 20072010 färdigställs under den andra fasen av programarbetet. I praktiken skall
landskapsprogrammet vara klart senast i slutet av år 2006. Ett landskapsprogram är ett
planeringsdokument som realiserar de långsiktiga riktlinjerna i landskapsöversikten för
Österbotten, Två språk, ett mål, och som upptar utvecklingsmål. Närmare uppgifter ger
utvecklingsplanerare Marja-Riitta Vest, tel. 06-320 6529 eller e-postadress: marjariitta.vest@obotnia.fi.

VAD HAR HÄNT?
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara
av allmänt intresse för alla! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra!
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress:
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info.

