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Öling-modellen: kommunsammanslagningar minskar demokratin
Kivistö-kommittén har kommit med sitt betänkande
Utredning om medierna och demokrati i Finland väcker debatt
Mindre EU-pengar för landsbygdsutveckling?
Seminarium om den kommande programperioden
Kaskinen och Westerlund fortsätter som byaombud

ÖLING-MODELLEN: KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR MINSKAR DEMOKRATIN
Christina Öling, som är mammaledig kommundirektör från Maxmo, har under ett par
månader arbetat med en metod för att bedöma konsekvenser för demokratin i samband med
kommunreformen. Det blir i form av en bok, Handbok i demokratikonsekvensbedömning, som
kan användas av byar och föreningar, men även av t.ex. kommunala beslutsfattare. De
exempel som Öling använt för att illustrera modellen, visar att kommunsammanslagningar
överlag tenderar att minska medborgarnas möjligheter att påverka. Handboken kommer ut
inom ett par veckor och har gjorts av Svenska studiecentralen inom ramen för Metodboxen.
En presskonferens hölls idag på Svenska studiecentralens kansli i Vasa för TV, radio och
press.
KIVISTÖ-KOMMITTÉN HAR KOMMIT MED SITT BETÄNKANDE
Medborgarsamhället 2006-kommissionen överräckte på onsdagen sitt betänkande till
kulturminister Tanja Karpela. Betänkandet innehåller en rad goda, men allmänt hållna förslag.
Det återstår att förverkliga intentionerna! Läs mera om betänkandet under webbadressen
http://www.om.fi/34782.htm
UTREDNING OM MEDIERNA OCH DEMOKRATI I FINLAND VÄCKER DEBATT
Rapporten Medium och demokrati i Finland. En kritisk synvinkel, väcker debatt om
förhållandena mellan medierna och politiken, samt mellan medierna och medborgarna.
Utredningen, som gjorts på beställning av regeringens politikprogram för
medborgarinflyande, publicerades 3.2 under Mediefroskningsdagarna i Helsingfors.
Programdirektören för Politikprogrammet för medborgarinflytande, Seppo Niemelä, hoppas
att verket skall initiera en kommunikationspolitisk debatt. I pressmeddelandet från
Justitieministeriet står bl.a. följande:
”En av de centrala iakttagelserna i rapporten när det gäller förhållandet mellan
beslutsfattarna och medierna är att utrymmet för den offentliga politiken har blivit mindre
under de senaste årtiondena. Medborgarnas förväntningar riktar sig i allt högre grad mot
marknaden i stället för mot politiken. Denna utveckling har också styrt mediernas verksamhet
i en mera kommersiell riktning.
Den finländska medieverkligheten jämförs i utredningen med ett ideal där medborgarna i en
demokrati har kommunikativa rättigheter, t.ex. rätt att få mångsidig information samt att
uttrycka sig själva. Författarna föreslår också praktiska åtgärder för att förnya och utveckla
det finländska mediesystemet.”

Hela rapporten kan läsas på webbadressen http://www.om.fi/uploads/1nyccz_1.pdf.
MINDRE EU-PENGAR FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING?
Som bekant skar statscheferna ner Kommissionens förslag till landsbygdsutvecklingsbudget
från 88,2 miljarder till 70 miljarder euro. Detta beräknas nu betyda en nedskärning för
Finlands del med 100 miljoner euro på års nivå. Men det kan hända att det blir mindre
nedskärningar. Enligt vissa signaler från Bryssel så kommer man att göra vissa överflyttningar
mellan lantbruk och landsbygdsutveckling, så att nedskärningen ungefär skulle halveras.
SEMINARIUM OM DEN KOMMANDE PROGRAMPERIODEN
Inrikesministeriet ordnar 7.3 kl. 9-17 i Finlandia-huset i Helsingfors ett seminarium om den
nya programperioden, Kohti uutta ohjelmakautta - aluekehittämisen linjaukset ja välineet.
Under seminariet förevisas regionutvecklingens strategier och medel för den kommande
programperioden 2007-2013. Medverkar gör region- och kommunminister Hannes Manninen,
arbetsminister Tarja Filatov och jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja. Vidare utlovas
ett späckat paket med landskapsprogrammens, nationella specialprogrammens och EUprogrammens förberedelser presenterade av sakkännare. På tillställningen ryms ungefär 340
deltagare. Seminariet, som är gratis, bjuder deltagarna på morgon- och kvällskaffe samt
buffélunch. Ytterligare uppgifter om seminariet fås av Caroline Haga, tel. 09-1604 4501 eller
Merja Pennanen, tel. 09-1604 4535. Programmet och anmälningsdirektiv finns vecka 7 på
inrikesministeriets hemsida www.intermin.fi/suomi/aluekehitys.
KASKINEN OCH WESTERLUND FORTSÄTTER SOM BYAOMBUD
Byaombuden Pirkko Kaskinen i Västnylands Byar - Länsi-Uudenmaan Kylät och Katarina
Westerlund i Svenska Österbottens Byar fortsätter med byaombudsarbetet efter att Verttiprojektet upphört 31.1, vilket de skött under ett års tid på respektive ort, parallellt med
byaombudsjobbet.

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.

