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Finland i främsta ledet vid införandet av det nya landsbygdsprogrammet
Nya regionkartan i Sverige skall få växa fram underifrån
Ansvarsområde för medborgarinflytande inrättas vid justitieministeriet
Byalagen – demokratins sista utpost i Sverige?
SYTY inleder samarbete med Landsbygdens bildningsförbund
Övergången till ny programperiod begränsar verksamhetsområdet för Egentliga
Finlands Byar

FINLAND I FRÄMSTA LEDET VID INFÖRANDET AV DET NYA
LANDSBYGDSPROGRAMMET
Enligt jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja kommer ansökningar om företagsstöd
från det nya landsbygdsprogrammet att komma i gång i början av maj, medan ansökningar om
andra projektstöd startar i juli. Detta förutsätter dock att landsbygdsprogrammet godkänns i
Europeiska kommissionen under februari-mars. Enligt Korkeaoja är Finland i främsta ledet,
då det gäller att få i gång landsbygdsprogrammet. Programmet fås i gång betydligt fortare än
för sju år sedan. Landsbygdsprogrammet godkändes av statsrådet i augusti 2006. Programmet
stipulerar ramarna för LFA- och miljöstöd, bidrag till ungdomars investeringar, företagsstöd
till landsbygden samt för lokala aktionsgrupper. Programmets offentliga helhetsfinansiering är
på ca sju miljarder euro under sju år. Pressmeddelandet (på finska) från jord- och
skogsbruksministeriet (22.1) finns på deras hemsida under webbadressen
http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/070122_maaseutupuhe.html.
NYA REGIONKARTAN I SVERIGE SKALL FÅ VÄXA FRAM UNDERIFRÅN
Sedan tidigare står det klart att Region Skåne och Västra Götalandsregionen är förebilder för
hur de 21 landstingen i Sverige skall ersättas av sex till nio regioner med ansvar för sjukvård
och regional utveckling, som de ser i ut i Skåne. Region Skåne valdes som avgränsat område,
eftersom landskapet kanske mer än något annat har så klar egen identitet och givna gränser. I
Västra Götalandsregionen finns ingen självklar motsvarighet till just ”skåning”. Skåne är en
väldigt hanterbar region med 1,2 miljoner invånare. Regionstyrelsens ordförande Jerker
Swanstein, tycker att det låter klokt att de nya regionerna skall få växa fram underifrån, vilket
visar att Skånes sätt att arbeta har gått hem, i stället för med ovanifrån-perspektiv som i Västra
Götaland. Uppgifterna (från 19.1) är hämtade ur nätupplagan av Trelleborgs Allehanda
http://www.trelleborgsallehanda.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070119/SKANE/101190892
/1079/SKANE.
Statliga Ansvarskommittén kommer inte att presentera i slutet av februari en färdig karta över
Sveriges nya regioner. Det är meningen att de nya s.k. regionkommunerna skall kunna börja
fungera efter valet 2010.
ANSVARSOMRÅDE FÖR MEDBORGARINFLYTANDE INRÄTTAS VID
JUSTITIEMINISTERIET

Politikprogrammet för medborgarinflytande har klarlagt helhetsbilden av
demokratiutvecklingen. Strukturer har skapats för ett fortsatt utvecklingsarbete och som en
fortsättning på politikprogrammet, vilket tar slut i mars, inrättas ett ansvarsområde för
medborgarinflytande vid justitieministeriet. Verksamheten inleds under våren. ”När det gäller
deltagande och påverkan, sker förändringar långsamt och arbetet måste därför vara
långsiktigt”, sade justitieminister Leena Luhtanen vid sammanfattnigen av politikprogrammet
för medborgarinflytande. Den nya verksamheten skall bl.a. organisera ministeriernas
samarbete på området för medborgarinflytande, sammanställa forskningsrön och statistik samt
sköta demokratiutvecklingsprojekt och internationellt samarbete. Pressmeddelandet (23.1)
från justitieministeriet med resultat av politikprogrammet finns under webbadressen
http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Tiedotteet/1169470783215?lang=sv. Här finns även
länkar för mer information om politikprogrammet för medborgarinflytande.
BYALAGEN – DEMOKRATINS SISTA UTPOST I SVERIGE?
I en insändare (16.1) i tidningen Ljusdals-Posten tas en intressant fråga upp vad gäller
byalagen och demokratin. I läsarkommentaren står det att styrelsen i ett byalag tar inget beslut
i en enda frågeställning själv, utan har endast i uppdrag att kalla till offentliga möten vid varje
ny frågeställning. Man har därför inget medlemsregister. När byalagen kallar till offentliga
möten i sina upptagningsområden, kallas församlingarna byråd och utgör beslutsgrupper,
vilka är demokratiska och partipolitiskt obundna. Namnet och begreppet medborgarråd skulle
vara ett mera tidsenligt namn för byråd och borde därför få leva upp till vad bygderörelsen
med drygt 4.000 byalag i Sverige kräver. Byalagen är demokratins verkliga kärna och sista
utpost, men detta tycks vara okänt för många. Politiker och ideellt arbetande
föreningar/eldsjälar måste därför bringas till eftertanke, i annat fall dör Sveriges demokrati
med bygderörelsen enligt insändaren. Uppgifterna är hämtade från webbtidningen under
adressen http://www.ljp.se/parser.php?level1=7&level2=19&id=50564.
SYTY INLEDER SAMARBETE MED LANDSBYGDENS BILDNINGSFÖRBUND
Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) inleder samarbete med
Landsbygdens bildningsförbund (Maaseudun Sivistysliitto). Förutom att planera och
genomföra utbildningar och utvecklingsprojekt, stöder bildningsförbundets studiecentral
SYTY:s och dess medlemsorganisationers utbildningar med bidrag för kostnader inom
föreläsnings-, kurs- och studiecirkelverksamhet. Mer om samarbetet mellan SYTY och
Landsbygdens bildningsförbund finns (på finska) på SYTY:s hemsida under webbadressen
http://www.kylatoiminta.fi/fi/maaseutuplus/body0=2903.
På finlandssvenskt håll förmedlar Svenska studiecentralen (SSC) statsbidrag för kurser och
studiecirklar som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. Bidragen år
2007 är 18 euro/timme för kurser och 4 euro/timme för studiecirklar. För mer information
se SSC:s hemsida under webbadressen http://www.ssc.fi/sve/kursinformation/.
ÖVERGÅNGEN TILL NY PROGRAMPERIOD BEGRÄNSAR
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR EGENTLIGA FINLANDS BYAR
Den regionala tyngdpunkten för byaombudsverksamheten 2007 finns i Loimaa-regionen samt
i områden kring Somero och Kuusjoki, vilka utgör ett enhetligt Leader+ -område. Trots allt
försöker man ändå ta i beaktande behoven även på andra ställen i Egentliga Finland.
Begränsningen av verksamhetsområdet orsakas av övergången till en ny programperiod inom
EU. Alltså det finns få resurser för åtgärder inom landsbygdsutveckling som täcker hela
landskapet. I och med att den nya programperioden 2007-2013 börjar, strävar Egentliga
Finlands Byar till att utvidga byaombudsservicen för hela landskapet, vilket torde ske under

första hälften av 2008. Hemsidan för Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf
finns under webbadressen www.farma.fi/varsinais-suomenkylat/.

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.

