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European Rural Alliance höll sitt första årsmöte – vill etablera kontor i Bryssel
Samverkan och förankring gav framgångsrika projekt i svenska skärgårdar
22 seminarier att välja mellan på Lokalekonomidagarna i Växjö
”Valpen” MAKE och YTR:s tväradministrativitet som resurs – läs senaste Liiteri!
Personalen för landsbygdsnätverksenheten utsedd – Hans Bergström
nätverksombudsman
I samma båt – samassa veneessä rf ry:s verksamhetsledare Nymark-Jansson
tjänsteledig

EUROPEAN RURAL ALLIANCE HÖLL SITT FÖRSTA ÅRSMÖTE – VILL ETABLERA
KONTOR I BRYSSEL
Under European Rural Alliances (ERA:s) första årsmöte i Bratislava, Slovakien 29-30.9
bestämdes att man skulle ansöka om EU-pengar för att etablera ett litet kontor i Bryssel och
en studie för att jämföra de lokala utvecklingsgruppernas framgångar och bekymmer för
utveckling och inflytande i åtta EU-länder (England, Estland, Finland, Frankrike, Holland,
Lettland, Slovakien och Tyskland). Det här är något som främst Eero Uusitalo,
landsbygdsprofessor och ERA:s ordförande, jobbat hårt för. Det är även Finland som betalat
de största omkostnaderna för träffarna och gjort grovjobbet inför ansökningar, stadgar m.m.
Man är alltså nu i startgroparna för att dra i gång ett mer konkret samarbete om finansieringen
kommer. Uppgifter om ERA och årsmötet finns på HSSL:s hemsida under webbadressen
http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=747. Se även
webbadressen www.europeanrural.eu.
För tre år sedan tog Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) initiativ till en träff i
Stockholm där diskussionerna började, om hur få röster att tala om lokal utveckling och
social ekonomi och hur det här skulle kunna gå till i praktiken. Här drogs också riktlinjerna
upp för det som senare skulle bli organisationen European Rural Alliance (ERA). Man
diskuterade även behovet av att bilda en förening för europeiskt samarbete mellan
representanter för nationella byarörelser som exempelvis HSSL och Kodukant i Estland. Det
beräknas finnas 25 sådana organisationer i Europa.
SAMVERKAN OCH FÖRANKRING GAV FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT I SVENSKA
SKÄRGÅRDAR
Ur Glesbygdsverkets rapport Skärgård i utveckling – en uppföljning av
strukturfondsprogrammet Mål 2 Öarna framgår att EU:s skärgårdsprogram bidrog till 600
nya företag och 1 800 nya eller bevarade arbetstillfällen under åren 2000-2006, vilket
överträffade förväntningarna. Rapporten visar att en god samverkan mellan
öbor/utvecklingsgrupper, kommuner och regionala aktörer leder till goda resultat. Dessutom
visar erfarenheten, att man skall fokusera på projekt som kan bli långsiktigt affärsmässiga.
Kommunens roll är även mycket viktig. Det är en framgångsfaktor att se skärgårdarna som en
resurs för kommunens och regionens utveckling. Uppgifterna om Glesbygdsverkets rapport,

med länk till själva rapporten, finns på deras hemsida under webbadressen
http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.aspx?id=9278.
Mål 2 Öarna har innefattat öar utan fast landförbindelse i södra och mellersta Sverige med,
utöver Gotland, 32 000 personer boende på öarna. Arbetsmarknaden karaktäriseras av hög
andel kombinationssysselsatta med säsongarbeten, samt många små- och mikroföretag.
Turismen ökar, men fisket minskar. Omkring 2 000 yrkesfiskare finns kvar mot 12 000 år
1948.
22 SEMINARIER ATT VÄLJA MELLAN PÅ LOKALEKONOMIDAGARNA I VÄXJÖ
Årets Lokalekonomidagar 25-26.10 på Växjö universitet tar upp platsens betydelse i
ekonomin. Lokalekonomidagarna vill demonstrera att en ekonomi med sinne för platsens
betydelse bärs av en annan slags variation och mångfald än den storstaden erbjuder. Rikligt
med socialt kapital genererar förutsättningar för kombination av den gränslösa och alltmer
virtuella pengaekonomin med en närgången lokal bytesekonomi med sin särskilda valuta.
Varje plats och människa är unik. Lokalt kan alla människor komma till sin rätt. Program,
seminarier med presentationer av samtliga 22 föreläsningar och anmälan, som skall göras
senast 12.10, finns som bilagor. Som arrangörer för Lokalekonomidagarna fungerar Växjö
universitet, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, SmåKom, Glesbygdsverket, Forum för
småföretagsforskning, Coompanion Kronoberg, Nutek, Ekobanken Medlemsbank, JAK
Medlemsbank och Kreditgarantiföreningen Sverige.
”VALPEN” MAKE OCH YTR:s TVÄRADMINISTRATIVITET SOM RESURS – LÄS
SENASTE LIITERI!
MAKE (Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013) är en fin
liten ”valp” som har många faddrar. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar i egenskap av
förvaltningsmyndighet inför kommissionen och nationellt för fullföljandet av programmet,
författningarna och uppföljningen. Landsbygdsverket (Mavi) ansvarar för den tekniska sidan
av fullföljandet och uppföljningen samt i egenskap av utbetalande ämbetsverk, medan nya
nätverksenheten stöder fullföljandet. Men det huvudsakliga ansvaret för fullföljandet av
programmet vilar ändå på TE-centralerna. Aktionsgruppernas befogenheter och ansvar som
lokala aktörer kommer att accentueras. Men MAKE är klart mera strategisk än sina
föregångare. Den måste dock skolas till en stark, människovänlig ”hund”, som klarar sig i
hård terräng. Vad gäller fokuseringen på EU:s landsbygdspolitik, är Landsbygdspolitikens
samarbetsgrupps (YTR:s) tväradministrativitet en resurs. Enligt YTR:s ordförande Jarmo
Vaittinen ser det ut som om EU troligtvis kommer att sänka hektarstöden som kompenserar
priset på spannmål och han antar att merparten av medlemsstaterna inte vill ändra systemet,
utan vill använda stödpengarna till att finansiera de nationella programmen såsom hittills,
vilket dock är ”gammal politik”. Enligt Vaittinen är YTR:s tväradministrativitet en resurs som
måste utnyttjas för att driva frågan framåt. Finlands signal till kommissionen förstärks då
många olika aktörer ger samma signal, vilket ger YTR en central position, för den
representerar många aktörer som har egna omfattande samarbetsnätverk. YTR är även
kapabel att förankra statsförvaltningen i landsbygdsfrågor, i synnerhet i en övergångsfas som
vi nu närmar oss. Mer om MAKE (förkortning av Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma) och YTR finns att läsa i september månads Liiteri – Nyheter från en
levande landsbygd. Följande ämnen ingår:
• Så ja MAKE – sitt vackert!
• Europas första nya Leaderaktionsgrupper inledde arbetet
• Projektstöd förverkligar idéer
• Vaittinen: YTR:s tväradministrativitet en resurs för fokuseringen av EU:s
landsbygdspolitik

• YTR utarbetar landsbygdspolitisk redogörelse
• Förslag till ändring av markanvändnings- och bygglagen underlättar byggande i byar
• Två nya temagrupper
Nyhetsbrevet hittas på jord- och skogsbruksministeriets hemsida under webbadressen
http://mmm.multiedition.fi/liiteri/uutiskirje/liiterit/03_2007/index_sv.php.
PERSONALEN FÖR LANDSBYGDSNÄTVERKSENHETEN UTSEDD – HANS
BERGSTRÖM NÄTVERKSOMBUDSMAN
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila har utnämnt personalen för
landsbygdsnätverksenheten, vilken är underställd jord- och skogsbruksministeriet och som
verkar i Seinäjoki. Vöråbon Hans Bergström, kandidat i de humanistiska vetenskaperna, har
utnämnts till nätverksombudsman. Han har tidigare arbetat som bl.a. klasslärare och
konferensvärd vid Radisson SAS i Vasa. Nätverksombudsmannen ansvarar särskilt för
planeringen av den svenskspråkiga utbildningen, kommunikationen och kontakterna med
svenskspråkiga regioner, inklusive Åland. Bergström, som inledde sitt arbete i måndags
(1.10), fungerar som kontaktperson, speciellt i ärenden med anknytning till byaverksamhet.
Till nätverksinformatör utnämndes filosofie magister Kirsi Hakoniemi från Seinäjoki. Hon
har tidigare arbetat som informatör vid Jalasjärvi center för yrkesinriktad vuxenutbildning.
Nätverksinformatören, som inleder sitt arbete 1.11, ansvarar för landsbygdsnätverksenhetens
kommunikation. Kurikkabon Teemu Hauhia, ekonomie magister, har utnämnts till
nätverksledare. Han har tidigare arbetat som projektchef vid ProAgrias ekonomikontor i
Södra Österbotten, samt som ekonomie lektor för jord- och skogsbruksenheten vid Seinäjoki
yrkeshögskola. Nätverksledaren, till vars speciella uppgifter hör lantbruket och miljöstödet,
planerar och organiserar utbildning, samt ansvarar för insamlingen och spridningen av bästa
praxis. Hauhia inleder sitt arbete 8.10. Forstmästare Juha-Matti Markkola från Kihniö har
utnämnts till nätverksombud. Han har arbetat som projektchef vid Skogsforskningsinstitutets
enhet i Parkano, samt som medlem i LAG-gruppens styrelse inom Leader-programmet.
Nätverksombudet strävar efter att utvidga samarbetet mellan regionerna, samt att främja
internationaliseringen. Markkola, som inleder sitt arbete 1.11, fungerar som kontaktperson
speciellt i ärenden med anknytning till LAG-gruppens arbete och landsbygdsföretagandet.
Magister i administrativa vetenskaper Hanna Lilja från Kauhava har utnämnts till
nätverkssekreterare, vilken även fungerar som sekreterare för nätverkets styrgrupp. Lilja,
som inleder sitt arbete 29.10, har tidigare arbetat som programsekreterare för
klusterprogrammen vid Södra Österbottens TE-central. Ytterligare har vicehäradshövding
Satu Ylisiuru från Seinäjoki utnämnts till inköpsjurist, gemensam med Landsbygdsverket.
Till landsbygdsnätverksenhetens uppgift hör att ta fram möjligheterna för och resultaten av
programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 och programmet för
utveckling av landsbygden på Åland 2007-2013. Nätverksenheten informerar, organiserar
utbildning, samlar in och sprider bästa praxis, samt främjar internationalisering.
Pressmeddelandet från senaste veckas fredag (28.9) finns under webbadressen
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/070928_maaseutuverkosto.html.
I SAMMA BÅT – SAMASSA VENEESSÄ RF RY:s VERKSAMHETSLEDARE
NYMARK-JANSSON TJÄNSTELEDIG
I samma båt – samassa veneessä rf ry:s ordinarie verksamhetsledare Gabriella NymarkJansson har beviljats tjänsteledighet för tiden 1.10.2007-31.5.2008, för att följa med sin man
till Sydney, Australien. Till t.f. verksamhetsledare har föreningens projektrådgivare Sami
Heinonen utsetts. Övriga anställda är Marcus Lepola, som fortsätter som projektrådgivare och
kanslisekreterare Anneli Hartiala. Jani Lastuniemi jobbar fram till årsskiftet på deltid med
ungdomsprojektet Give me five, inom vilket det ännu under denna höst delas ut s.k.

projektstipendier. I samma båt – samassa veneessä rf ry:s hemsida finns på webbadressen
www.sameboat.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!
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 mer 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.

