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Europaparlamentet kräver bättre observation av skärgårdsområden
Förvaltningsförsöket i Kajanaland – verksamhetskostnaderna tillbaka på ruta ett
”Landsbygdsnätverkets behov ett mått på landsbygdspolitikens ökade betydelse” –
landsbygdsnätverket höll öppet seminarium
Ny MittNordisk Europaregion? – ProMidNord håller slutkonferens
Lyckas med projekt! – seminarium ordnas i Helsingfors
Tidskriften Skärgård segar sig vidare – inne på sin 30:e årgång

EUROPAPARLAMENTET KRÄVER BÄTTRE OBSERVATION AV
SKÄRGÅRDSOMRÅDEN
Europaparlamentet godkände under mars plenum det egna motionsbetänkandet, där man bl.a.
föreslår att Europeiska kommissionen skulle ta i övervägande, ifall regler för beviljande av
statsstöd kunde ”mjukas” upp. Parlamentet noterar, att t.ex. bränsle- och energikostnaderna
betydligt inverkar på skärgårdsområdenas konkurrensförmåga. I betänkandet föreslås, att
kommissionen skulle ta ärendet i beaktande, när man gör upp kommande statsstöd som berör
de regionala riktlinjerna. Parlamentet uppmanar även, att kommissionen skulle uppdatera
statistikinformationen från de studier om öar som gjordes 2003 och att inrikta på en
definiering för mer relevanta statistiska indikatorer, samt uppmanar kommissionen att
regelbundet registrera och rapportera om de här indikatorerna tillsammans med exempel på
bästa praxis. Parlamentet föreslår vidare att kommissionen gör en evaluering som berör
skärgårdsområdenas speciella behov och framlägger detta för Parlamentet. Ytterligare kan
nämnas att Parlamentet förslår för kommissionen och de andra institutionerna, att man utser år
2010 till Europeiska året för öarna. Europaparlamentets resolution om öarna, samt naturliga
och ekonomiska hinder inom ramen för regionalpolitiken finns under webbadressen
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20070082+0+DOC+XML+V0//SV.
FÖRVALTNINGSFÖRSÖKET I KAJANALAND – VERKSAMHETSKOSTNADERNA
TILLBAKA PÅ RUTA ETT
De strukturella förändringarna för förvaltningsförsöket i Kajanaland har till stor del varit
förväntade. Det här konstaterades i tisdags vid offentliggörandet av uppföljningsgruppens
andra mellanrapport. I mellanrapporten granskar man kommunalekonomins utveckling under
försöket och utvecklingen av äldre- och handikappservicen. I rapporten ingår även en kort
presentation av den regionala utvecklingen i Kajana. Utvecklingen av landskapsförbundets
verksamhetskostnader var under försökets första år 1,6 procent, för att under andra året ha
återgått till nära den tidigare tillväxtnivån, eller 6,1 procent. Målet är att halvera tillväxten i
kostnaderna. För att nå hit förutsätter det enligt uppföljningsgruppen, att man sätter klara mål
för kostnadstillväxten, samt en konsekvent förnyelse av servicestrukturen. Vad gäller
underskottet i ekonomin för landskapets kommuner och samkommunen, så ökar de. För att få
stopp på underskottstillväxten, krävs en synnerligen stram kostnadskontroll, både av
kommunerna och samkommunen. Landskapets mål är en enhetlig servicenivå för social- och

hälsovårdsservicen. Men förverkligad på en viss utjämnad nivå, ser det ändå ut som om
servicens tillgång och nivå i vissa kommuner har blivit sämre eller att avgifterna stigit mer än
någon annanstans. Servicens kvalitet och erhållningsgrunderna, samt avgifternas
förenhetligande har ändå varit befrämjande för jämlikheten. Utvecklingsarbetet för servicen är
som helhetsbedömning endast i början. Man kan emellertid inte efter två års erfarenheter dra
några egentliga slutsatser om förvaltningsförsöket i Kajanaland. Försöket kommer att
utvärdera grundligt i en forskning som uppföljningsgruppen har beställt av Tammerfors
universitet, vars mellanrapport från forskningen blir färdig år 2008 och slutrapporten år 2010.
Med tanke på stabilisering av servicenivån och de nya verksamhetsmodellerna samt på
kontrollen av ekonomin, kommer detta år att vara mycket viktigt för en lycklig utgång av
förvaltningsförsöket. Inrikesministeriets pressmeddelande (på finska) finns under webbadress
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicFin/4F691DDA9AA09C6FC225
72C700256963. Andra mellanrapporten med svenskt presentationsblad hittas på webbadress
http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/21A285B3422E9BE0C22572C60049086F/$file/28
2007.pdf.
”LANDSBYGDSNÄTVERKETS BEHOV ETT MÅTT PÅ LANDSBYGDSPOLITIKENS
ÖKADE BETYDELSE” – LANDSBYGDSNÄTVERKET HÖLL ÖPPET SEMINARIUM
Den gemensamma serviceenheten för landsbygdens olika aktörer i Seinäjoki har lyckats i sitt
uppsåt, då man kan påvisa en ny landsbygdspolitisk vinning. Till vinningarna kan man
hänföra, att landsbygdspolitiken, kompletterad med landsbygdsforskning, är ett centralt
element i beslutsfattandet, samt att man satsar på landsbygdsföretagandet. Enligt
statssekreterare Jouni Lind kommer den nya regeringen att satsa på lantbruket och
landsbygden, så landsbygdsnätverkets verksamhet har politiskt stöd. Man kan således se
optimistiskt på framtiden. Biträdande avdelningschef Heimo Hanhilahti från jord- och
skogsbruksministeriet antog, att landsbygdsnätverkets verksamhet är i full gång under hösten
och att det för med sig synergieffekter mellan aktörerna. Landsbygdspolitikens
samarbetsgrupps (YTR:s) generalsekreterare Eero Uusitalo påminde å sin sida om att det
redan finns ett existerande nätverk – för det kommande nätverket gäller som första prioritet att
nå aktörerna. Som landsbygdsnätverkets uppgift nämnde han informationsförmedlingen i
media och framtagandet av landsbygdens möjligheter. För närvarande presenteras
landsbygden som hopplöst område i medierna. Det skulle gälla att man får ett gemensamt
synsätt på landsbygdspolitiken. I det nya regeringsprogrammet har man ännu inte förstått
landsbygdspolitiken som tema. Landsbygdsprofessor Hilkka Vihinen från
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) förväntar sig att ärenden
sköts mycket snabbt i landsbygdsnätverket. Enligt henne är det viktigt att hitta en kanal, så att
olika parter kan förbättra det ömsesidiga synsättet. Verksamhetsledaren Rauno Kuha från
Peräpohjan Kehitys ry påminde om att nätverksenheten inte är till för de enskilda
medborgarna, utan för aktörerna och att dess uppgift är att se till, att de olika
landsbygdsaktörerna verkar tillsammans och i samma riktning, vilket i sin tur gagnar
landsbygdsinvånarna. Planerare Päivi Kujala från jord- och skogbruksministeriet berättade att
det centrala i landbygdsnätverkets verksamhet är köptjänster från olika parter. Man kommer
även att ordna riksomfattande seminarium årligen i aktuella ämnen. Det bildas åtminstone fem
arbetsgrupper inom nätverket: information, utbildning, goda praxis, internationella ärenden
och miljö. Utgångspunkterna för Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp YTR och
nätverksenheten är olika, men samarbete kan åstadkommas t.ex. i ärenden som berör
LEADER- och avtalsfrågor. Landsbygdsnätverkets webbsidor www.maaseutu.fi och
www.landsbygd.fi tas i bruk 1.5. Uppgifterna (på finska) från det öppna seminariet senaste
vecka (18.4) om landsbygdsnätverket är hämtade, dels från Suomen Kylätoiminta ry –
Byaverksamhet i Finland rf:s (SYTY:s) hemsida under webbadressen

http://www.kylatoiminta.fi/fi/maaseutuplus/body0=3196 och dels ur forskaren på Vasa
universitet Kari Leinamos antecknigar under seminariet.
NY MITTNORDISK EUROPAREGION? – PROMIDNORD HÅLLER SLUTKONFERENS
Hur kan morgondagens samarbete se ut mellan regionerna i norra delen av Norden? Vilken
nytta kan regionerna ha av att arbeta tillsammans långt bort från huvudstädernas
tillväxtområden? Hur skall man få det att fungera från öst till väst? Det här är några av de
frågor som söker sina svar under konferensen Ny MittNordisk Europaregion? – Regionalt
samarbete i norra Norden i ett europeiskt perspektiv i Sundsvall 30.5, vilken avslutar
ProMidNords strategiarbete. ProMidNord, ett Interreg IIIB-projekt inom Baltic Sea Region,
har arbetat med utvecklingsstategi för det mittnordiska regionbältet från Tröndelag i väster till
Södra Savolax nära ryska gränsen. Frågan om hur transnationellt regionalt samarbete kan
utvecklas för att stärka en hållbar tillväxt är central för Europas konkurrenskraft. Diskussion
förs om nya regionala indelningar i Sverige, Norge och Finland. Konferensen riktar sig till
politiker eller tjänstemän, vilka sysslar med samhällsplaneringsfrågor och regional utveckling.
Man kan vara från en kommun, ett regionalt organ, en statlig myndighet eller från
utbildnings- eller forskningsvärlden. Frågor som skall diskuteras är gränsöverskridande på
alla möjliga sätt. Mer information om konferensen med anmälningsförfarande
(anmälningstiden förlängd till 10.5) och länk till programmet finns under webbadressen
http://www.promidnord.net/projektpromidnord/promidnord/aktiviteter/makroregionsot/slutko
nferenswp1.4.641e48d511074e176b2800011943.html.
Datumet 30.5 är valt för att det ligger i anslutning till slutkonferensen för SØT-projektet kring
städernas roll i den regionala utvecklingen 31.5-1.6, även den här konferensen hålls i
Sundsvall. Regionerna Sundsvall, Östersund och Trondheim (SÖT) är alla motorer i sina
respektive regioner och samarbetar kring en gemensam strategi för tillväxt och utveckling.
Konferensens syfte är att öka kunskaperna om regionalt utvecklingsarbete genom nytänkande,
sprida kunskap om Mittnorden och SÖT-kommunernas gemensamma arbete, som syftar till att
stärka kommunerna som motorer i makroregionen och vara en mötesplats och ett forum för
dialog. Man fokuserar på tre strategiska områden, vilka är infrastruktur och hållbara
kommunikationer, kultur- och upplevelsenäringar, samt kunskap och kompetens. Mera
Information med länkar till inbjudan, program och anmälan finns under webbadressen
http://www.promidnord.net/projektpromidnord/promidnord/aktiviteter/makroregionsot/sotarb
ete/sotslutkonferens.4.641e48d511074e176b280008329.html. Vid anmälan (man kan
fortfarande anmäla sig) på webbadressen www.konferensstaden.nu/sot uppges koden
Sundsvall07.
LYCKAS MED PROJEKT! – SEMINARIUM ORDNAS I HELSINGFORS
Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf ordnar ett seminarium om att lyckas med
projekt, Onnistu projektissa! – projektin käynnistäminen ja hallinta, i sina lokaler i
Helsingfors 14-15.5. Utbildningen (på finska) erbjuder redskap för att genomföra ett
framgångsrikt utvecklingsprojekt. Ämnen som behandlas är uppgörandet och granskning av
verksamhetsplan, projektorganisering, riskanalys och -värdering i förverkligandet av
projektets utvecklingsprocess. Anmälan om deltagande görs senast 4.5 på fax 09-738 123
eller på e-mailadress koulutus@stkl.fi. Man kan även anmäla sig på webbadress
http://www.stkl.fi/2002_koulutus_lomake.html. Info och program finns under webbadressen
http://www.stkl.fi/2007_onnistuprojektissa.html.
TIDSKRIFTEN SKÄRGÅRD SEGAR SIG VIDARE – INNE PÅ SIN 30:e ÅRGÅNG
Redaktören för tidskriften Skärgård, Håkan Eklund, har skrivit notisen nedan med anledning
av att publikationen fyller 30 år. Ambitionen är att tidskriften fortsätter vara en kust- och

skärgårdsrelaterad kunskapsbank, där substansen är viktigare än formatet, och som alltid finns
tillgänglig i läsarnas bokhyllor.
”I år utkommer tidskriften Skärgård med sin 30:e årgång. Tidskriften lever, liksom de flesta
icke-kommersiella finlandssvenska tidskrifter, under sparsamhetens himmel med en
deltidsanställd redaktör som tillsammans med frivilliga skribenter producerar fyra
innehållsrika temanummer per år. Oberoende om vi idag bor ruralt eller urbant, och kanske
inte ens reflekterar över det, är detta med skärgård något som finns inpräglat i de flesta
finlandssvenskars genbank. Så gott som varje hektar mark, som bebos av Finlands
kustsvenska befolkning, har någon gång i tiden varit gammal havsbotten eller utskärgård.
Idag fungerar också tidskriften Skärgård alltmer som ett dokument över en unik kustkultur, ett
unikt världsarv som vi ser det. Hittills har 91 nummer av Skärgård kommit ut, med
sammanlagt 5 700 sidor skrivna av ca 600 olika skribenter, om näringsliv, glesbygd, kultur,
historia, arkeologi, natur, samhälle, forskning etc. På hemsidan www.skargard.fi hittas
innehålls- och artikelförfattarregister. Och vi segar oss vidare: ”Må Skärgård visa sig lika
seg som martallen, det vindpiskade träd som brukar symbolisera inte bara skärgården utan
också finlandssvenskarna som helhet”, skrev sociologen och skriftställaren Thomas
Rosenberg i Skärgård när vi fyllde 25. På den vägen är vi. Tidskriften, som utkommer varje
kvartal, kan beställas via www.skargard.fi och kostar 28 euro/år. Redaktör Håkan Eklund tar
gärna emot tips om artiklar: tfn 050-567 2213 eller hakan.eklund@abo.fi. Tidskriften ges ut
av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA) som grundades i december 1976, en
organisation som för många är en av ”doldisarna” inom ÅA. Från början var ribban högt
ställd och SIÅA fungerade som ett samarbetsorgan för 28 av ÅA:s institutioner. Ambitionen
var att få till stånd uppdragsforskning med koppling till skärgård; med målet att småningom
bli ett fristående forskningsinstitut. Men med åren visade det sig inte fungera;
universitetsvärlden är en komplex ”stat i staten-organisation”, där etablering av nya koncept
och verksamhetsformer inte är någon enkel och självklar process. SIÅA blev småningom en
projektorganisation, med nuvarande reglemente från 1995 och med tillhörighet inom
Fortbildningscentralens (FC:s) enhet för Regional utveckling. Tidskriften Skärgård är SIÅA:s
synligaste produkt, med kontinuitet ända från institutets bildande.”

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!
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till Byaservice samarbetsgrupp,
nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala organ, projektledare
som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala byaorganisationerna
och till olika personer/organisationer med anknytning till landsbygdsutveckling. Alla som har
något att informera om, skickar in sina bidrag till e-mailadress: kenneth.sundman@ssc.fi.
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info.
Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma
med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@ssc.fi. Ifall någon inte vill
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan.

