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Föråldrade tankemodeller hindrar landsbygdens nya marknad
Landsbygdskvinnornas mångkunnighet är en god grund för företagande – minister
Anttila på landsbygdskvinnokongress
Varje kommun är lika värdefull – minister Kiviniemi på Kommunförbundets
fullmäktigemöte
Regionala utvärderingen av basservicen viktig i samband med förvaltningsreformerna
Bestämmelser om landsbygdsnätverksenheten i förordningen om förvaltning av
landsbygdens utvecklingsprogram
Arbetet inom YTR:s kvinnotemagrupp avslutades
Se det lilla i det stora och utnyttja det du har och kan – svensk turist-entreprenör gav
tips för utveckling av landsbygden

FÖRÅLDRADE TANKEMODELLER HINDRAR LANDSBYGDENS NYA MARKNAD
I takt med att jordbruket har omstrukturerats, har många på landsbygden övergivit
primärnäringarna för att i stället satsa på nya idéer. Men utvecklingen av landsbygden stöter
dock på många hinder. Enligt Kjell Andersson, som disputerade 1.6 i ämnet vid Åbo Akademi
i Vasa, kan de nya näringarna i viss mån ses som ersättningar för jordbruket. Men trots att den
nya marknaden har en klar betydelse för landsbygden, ges den inte tillräckligt stort utrymme,
vilket beror på att myndigheterna och forskarnas tankemodeller är föråldrade. Med det menar
Andersson att jordbruket har klara strukturer och stödformer, medan ramarna för de nya
näringarna saknas. Eftersom jordbruket är stommen och dominerar landsbygden, blir det
problematiskt att komma in med nya näringar, både ekonomiskt och administrativt. Dessutom
passar de nya näringarna inte heller in i de typiska näringskategorierna som finns nu. Det
handlar ofta om korta projekt och deltidsarbete. De nya näringarna står därför i stort sett
utanför ekonomin och vävs in i andra kategorier. Ser man på skärgården, hittar man inte
turismen som en betydande näringsgren, medan det däremot förs tydlig statistik över fiskare
och jordbrukare, enligt Andersson.
Uppgifterna är hämtade ur en artikel i Hufvudstadsbladet 4.6, i vilken man även kan läsa om
en landsbygdsbo, Gun Snårbacka i Esse, som sadlat om. Hon driver i dag restaurangen
FöusFinEss i sin gamla ladugård. Då verksamheten gick bättre än väntat, renoverades även
höladan så att restaurangen sommartid kan ta emot sällskap på hundra personer. Även
hennes man har sadlat om och driver i dag ett lastserviceföretag. Snårbackas gav upp sitt
jordbruk, eftersom en fortsättning hade krävt stora investeringar.
LANDSBYGDSKVINNORNAS MÅNGKUNNIGHET ÄR EN GOD GRUND FÖR
FÖRETAGANDE – MINISTER ANTTILA PÅ LANDSBYGDSKVINNOKONGRESS
Enligt jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila har kvinnoföretagare blivit en viktig
grupp i upprätthållandet av en levande landsbygd. Landsbygdskvinnornas mångkunnighet har
skapat en god grund för företagande, betonade ministern i sitt tal på internationella
landsbygdskvinnoförbundets världskongress i Åbo i söndags. Då världen förändras och
globaliseringen framskrider, förändras även finländska landsbygden. Landsbygdsinvånarna

hamnar att söka nya roller. Förutom matproduktion, producerar landsbygden nuförtiden även
energi, miljö- och turismservice, samt sociala tjänster, beskrev Anttila för kongressdeltagarna
angående det finländska landsbygdsföretagandet. Landsbygdskvinnorna har själva grundat
egna organisationer för att främja ekonomiska och samhälleliga verksamheter, samt
intresseaktiviteter. Många organisationer har från början varit lokala föreningar, som sedan
utvecklats till att bli nationella organisationer. Enligt Anttila är det här ett exempel på
förbättrandet av nätverksbildandet och informationsförmedlingen mellan olika aktörer. Anttila
nämnde även, att en nationell temagrupp har verkat i Finland under nästan 20 år, som
behandlat frågor för landsbygdskvinnor. Pressmeddelandet (från 3.6) finns under
webbadressen http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/070603_refanaiset.html.
Det är första gången som landsbygdskvinnornas världskongress hålls i Finland. Kongressen i
Åbo 2-10.6 arrangeras av Maa- ja kotitalousnaisten keskus, Marttaliitto ry och Finlands
svenska Marthaförbund rf. Under kongressen behandlar man resultaten av arbetet inom
ACWW:s (The Associated Country Women of the World:s) olika arbetsgrupper och projekt,
liksom verksamheten i olika världsdelar, samt diskuterar landsbygdskvinnornas situation och
framtid ur ett globalt perspektiv. Mer om ACWW och kongressen i Finland se
webbadresserna http://www.acww.org.uk/ respektive http://www.acwwfinland2007.com/.
VARJE KOMMUN ÄR LIKA VÄRDEFULL – MINISTER KIVINIEMI PÅ
KOMMUNFÖRBUNDETS FULLMÄKTIGEMÖTE
”I samband med beredning av kommunsammanslagningar och bildande av
samarbetsstrukturer för kommunerna, lyfts ständigt förhållandet mellan de stora och mindre
kommunerna fram. Varje kommun är lika värdefull och dess självstyrande ställning är
likadan”, sade kommun- och förvaltningsminister Mari Kiviniemi vid vårmötet för
Kommunförbundets fullmäktige i Helsingfors i onsdags. Ministern önskade i sitt tal att
fullmäktige även skall ta ett gemensamt ansvar för att trygga tjänsterna för kommuninvånarna.
Diktat och påtryckningar leder sällan till önskat resultat med tanke på regionutvecklingen.
Styrkeförhållandet i samarbetet skall enligt ramlagen anpassas efter kommunallagen och en
enskild kommun kan inte ensam ha bestämmanderätt. ”Målet med
kommunsammanslagningarna är att skapa slagkraftigare nya kommuner, som är
någonting mera än summan av de sammanslagna kommunerna”, sade Kiviniemi, som
upprepade sitt tidigare budskap, att kommun- och servicestrukturreformen angår alla
kommuner och att ingen kommun lämnas utanför reformen. Detta innebär att varje kommun
har rätt att komma med i sådana samarbetsstrukturer som garanterar att tjänsterna tryggas för
invånarna och att de kommuner som enligt ramlagen uppfyller kraven på
befolkningsunderlag, inte kan dra en suck av lättnad, tvärtom. Lösningen ligger just hos de
stora kommunerna, då det gäller att dämpa kommunernas utgifter och förbättra
produktiviteten. Hela pressmeddelandet från inrikesministeriet kan läsas under webbadressen
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/4FBC283C3169317BC2257
2F200408F91.
REGIONALA UTVÄRDERINGEN AV BASSERVICEN VIKTIG I SAMBAND MED
FÖRVALTNINGSREFORMERNA
”Den regionala utvärderingen av basservicen som länsstyrelserna gör, får allt större
betydelse i och med att förvaltningen reformeras. När förvaltnings- och servicestrukturerna
reformeras, är det allt viktigare att följa utvecklingen av tillgången till och kvaliteten på de
tjänster som tillhandahålls för medborgarna”, sade inrikesministeriets kanslichef Ritva
Viljanen senaste vecka (1.6), när hon tog emot den nationella utvärderingsrapporten om
basservicen. Enligt kanslichef Viljanen ger den utvärdering som länsstyrelserna gör, bättre
förutsättningar att följa tillgången till och kvaliteten på tjänsterna via det förnyade

positioneringssystemet. Förutom att studera hur tillgången på tjänsterna utvecklas, kan man
genom utvärderingen även få ett underlag för att utveckla en optimal servicestruktur.
Angående samservicekontor (198 st. år 2006) har dessa inrättats framför allt på orter där
statens servicenät har glesnat. Enligt inrikesministeriets bedömning, kommer antalet
samservicekontor att öka och sortimentet av tjänster att breddas i och med projektet för att
förbättra samservicen. Målet för en god servicenivå är att det vid varje kundtjänst finns en
kundterminal. För närvarande har 48 procent av samservicekontoren en kundterminal.
Pressmeddelandet från inrikesministeriet finns på deras hemsida under webbadressen
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/B4E8387E010E7DD6C225
72ED00220306. Rapporten om länsstyrelsernas viktigaste utvärderingar om basservicen 2006
(på finska) kan hämtas från webbadressen www.intermin.fi/publikation/312007.
BESTÄMMELSER OM LANDSBYGDSNÄTVERKSENHETEN I FÖRORDNINGEN OM
FÖRVALTNING AV LANDSBYGDENS UTVECKLINGSPROGRAM
Statsrådet utfärdade senaste fredag (1.6) en förordning om förvaltning av landsbygdens
utvecklingsprogram, vilken innehåller bestämmelser om regionala och lokala
utvecklingsstrategier. Förordningen föreskriver även om uppgifter och sammansättning för
landsbygdssektionerna, vilka är sammanslutningar på landskapsnivå och som följer upp
genomförandet av utvecklingsstrategierna och behandlar eventuella ändringar i programmen.
Förordningen innehåller även bestämmelser om landsbygdsnätverksenheten, som koordinerar
landsbygdsnätverkets verksamhet, administrativa position och funktioner.
Landsbygdsnätverket utvecklar samarbetet mellan de aktörer som deltar i utvecklingen av
landsbygden, samt informerar om programmets möjligheter och resultat. Nätverket samlar
ihop de myndigheter, organisationer och medborgaraktörer som är engagerade i programmet.
Förordningen, som även stipulerar om val av aktionsgrupper, trädde i kraft 6.6.
Pressmeddelandet från jord- och skogsbruksministeriet, som även innehåller information om
en förordning om landsbygdsföretagarnas start-, investerings- och utvecklingsstöd, finns på
webbadress http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/070531_yritys.html.
ARBETET INOM YTR:s KVINNOTEMAGRUPP AVSLUTADES
Verksamheten inom Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp YTR:s kvinnotemagrupp
avlutades i och med seminariet om kvinnornas röst i regionpolitiken, Naisten ääniä
aluepolitiikassa i Helsingfors 30.5. Under öppningen av seminariet konstaterade jord- och
skogbruksminister Sirkka-Liisa Anttila, att temagruppens arbete inte tar slut här, utan det
fortsätter under statsrådets ledning. Uppgifterna (på finska) är från YTR:s hemsida och finns
på webbadress http://www.maaseutupolitiikka.fi/?275_m=292. I samband med seminariet
utgavs publikationen Landsbygdspolitik med kvinnornas röst – Kvinnotemagruppens historia
1990-2007 (Maaseutupolitiikka naisen äänellä – Naisteemaryhmän tarina 1990-2007). I
publikationen granskas hurudan livscykel kvinnotemat har haft inom landsbygdspolitiken och
YTR. Samtidigt är även kvinnotemagruppens historia en översikt över hur man har lyckats
med att ta upp kvinnoperspektiv i en mycket mansdominerad politik och vilka medel har
funnits för att främja kvinnornas liv och boende på landsbygden under decenniernas lopp.
Publikationen innehåller dessutom en översikt över varför kvinnorna på landsbygden från
början blev föremål för uppmärksamhet och varför just på 1980-talet. Under webbadressen
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/53/YTR_5.pdf finns publikationen i sin helhet (med en
sida svenskt referat).
SE DET LILLA I DET STORA OCH UTNYTTJA DET DU HAR OCH KAN – SVENSK
TURIST-ENTREPRENÖR GAV TIPS FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN

Att utveckla landsbygden behöver inte kosta stora pengar eller kräva stora investeringar, utan
det gäller att se det lilla i det stora och utnyttja det man har och kan. Det här var en del i det
budskap som den svenske skogsägaren och turist-entreprenören Mats Helge delade med sig
av, då Centern i Hylte bjöd in medlemmar och allmänhet till en eftermiddag med
landsbygdsutveckling i fokus. Helge har själv valt att koncentrera sin verksamhet till naturen
och tystnaden i närområdet. Att sälja tystnad, har visat sig väldigt gångbart och
inkomstbringande, bara man som liten företagare väl lärt sig att ta betalt för det man gör.
Allting går att sälja till rätt person vid rätt tillfälle, som en promenad på en myrmark, en natt i
en trädkoja, en långpromenad med lupp där små lavar och blommor synas efter insekter och
larver. Här finns massor av underverk att dela med sig av och många sätt att hitta dem, som
t.ex. gamla och nya kartor, liksom skogsbruksplaner och fornlämningsinventeringar. Det är
även viktigt att begränsa sig till det man kan och våga be andra om hjälp. Med en mängd
historier innanför pannbenet, källvatten i spann och med pappas gamla hatt från 1930-talet har
Mats Helge skapat sig ett företag – ett eget varumärke i det lilla. Uppgifterna är hämtade ur en
artikel i gårdagens upplaga av Hallandsposten och finns under webbadressen
http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=233426.

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.

