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Stora förväntningar på landsbygdspolitikens nätverk
Beredningen av det landsbygdspolitiska specialprogrammet fortgår
Sex miljarder euro för strukturomvandlingen
All ekonomi är i grunden lokal – tes av bokaktuell ”alternativ ekonom” i Sverige
Österbottens framtid diskuteras på seminarium
Skärgårdsprojekt vill skapa bättre förutsättningar för företag i västra Nylands skärgård
via nätverk

STORA FÖRVÄNTNINGAR PÅ LANDSBYGDSPOLITIKENS NÄTVERK
Det landsbygdsnätverk som nu skall inrättas i EU:s medlemsländer, kommer att samla
landsbygdsaktörer och informera om goda exempel gällande landsbygdsutveckling, samt
organisera utbyte av erfarenheter och kompetens. I Finland skall landsbygdsnätverket fungera
i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet samt det kommande Landsbygdsverket. Det
är således en form av permanent nätverk, anknutet till en organisation. Arbetskrafts- och
näringscentralerna (TE-centralerna), vilka är viktiga statliga regionala
förvaltningsmyndigheter som bl.a. sköter verkställandet av EU:s gemensamma
landsbygdspolitik på regional nivå, har särskilda förväntningar på detta nationella
landsbygdsnätverk. Man hoppas att landsbygdsnätverket skall stöda alla landsbygdsaktörer i
deras arbete, samt delta i utvecklingen av landsbygden. Nätverket bör vara en informell
samlingspunkt, där man kan utbyta kunskap och erfarenheter. Vidare kunde nätverket även
erbjuda t.ex. TE-centralerna och aktionsgrupperna egna plattformer för diskussion, t.ex. vad
gäller lagtolkningar, för koordination av utbildning samt för utbyte av uppgjort
informationsmaterial. Det nationella landsbygdsnätverket kunde även vara en språngbräda till
större sammanhang och erbjuda kontakter, information, idéer samt erfarenheter från andra
EU-medlemsländer.
Texten är från en längre artikel till ett kommande nummer av tidningen Maaseutu Plus –
Landsbygd Plus, skriven av projektinformatör Anna Påfs på Österbottens TE-central.
BEREDNINGEN AV DET LANDSBYGDSPOLITISKA SPECIALPROGRAMMET
FORTGÅR
Specialprogramutkastet, som var framme för behandling i december inom landsbygdspolitiska
ministergruppen, var i januari på utlåtanderunda hos ministerierna. Man strävar efter att få
utkastet till Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling (HALKE) under
denna månad. Mer finns att läsa (på finska) på YTR:s hemsida under webbadressen
http://www.maaseutupolitiikka.fi/
Landsbygdspolitiska specialprogrammet, som bereds av Landsbygdspolitikens
samarbetsgrupp (YTR), innehåller statsrådets linjedragningar för landsbygdspolitiken under
åren 2007-2010. Specialprogrammet är den politiska delen i det landsbygdspolitiska
helhetsprogrammet. Helhetsprogrammets andra del är YTR:s verksamhetsprogram, vars
åtgärder berör även andra än statsförvaltningens tjänstemän.

SEX MILJARDER EURO FÖR STRUKTUROMVANDLINGEN
”Finländarnas styrka är att vi är ett samhälle som reagerar snabbt och är flexibelt och därför
har vi kunnat klara oss i de ständiga omsvängningarna i världsekonomin. Denna förmåga till
förnyelse måste vi slå vakt om också i framtiden. Vi skall inte heller tro att det finska
samhället slipper att genomgå en betydande strukturomvandling under de närmaste åren”.
Det här sade region- och kommunminister Hannes Manninen igår när han presenterade
statsrådets riktlinjer för den nya strukturfondsperioden 2007-2013. Man räknar med att få
flera tusen nya företag och tiotusentals nya arbetsplatser. Därför är det begripligt att
programmen prioriterar stimulerande av företags- och innovationsverksamhet. Enligt
Manninen är det en stor utmaning att genom programmen tillräckligt väl kunna förutse
strukturomvandlingen i olika regioner – antingen en långsam eller plötslig. Det är regionerna
som har det största ansvaret för att de genomförs framgångsrikt. De nya programmen börjar
genomföras på sommaren. Pressmeddelandet från inrikesministeriet finns på webbadressen
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/252CD0A66FB91AE9C225
7275003B1CF0.
ALL EKONOMI ÄR I GRUNDEN LOKAL – TES AV BOKAKTUELL ”ALTERNATIV
EKONOM” I SVERIGE
Boken Ekonomi på plats är en kritisk betraktelse kring hur ”ekonomi” vanligen presenteras.
Men framförallt tecknas en annan och bredare bild: lokal ekonomi, social ekonomi, civilt
samhälle och obetalt arbete placeras in i ett samhällsekonomiskt sammanhang. I boken får
några av de mest intressanta internationella författarna inom området kommat till tals. Som
avslutning på boken ges tre alternativa scenarier för hur samhället skulle kunna förändras
genom att välfärd, arbete och ekonomi kombineras på ett bättre sätt än i dag. Boken, skriven
av Lars Ingelstam, ges ut av Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS), Linköpings
universitet och kostar 200 kr + moms. Boken kan beställas på e-mailadress lenha@isak.liu.se
eller ring Lena Hådal på tel. (46) 011-363 429. Uppgifterna är hämtade från webbadressen
http://www.bygde.net/file.php/fs/4ylyCBjX_M-BPMLgjwQcQ1JxoQ8dXjpPIAb1kV1XTqAv1GDmkG2adnoUjrFsHi0.pdf?target_filename=Nytt+Rekl.pdf.
Lars Ingelstam ses av många som en av de mest intressanta ”alternativa ekonomerna” i
Sverige. Han har varit professor vid Tema Teknik och social förändring i Linköping 19802002 samt tidigare bl.a. chef för Sekretariatet för framtidsstudier 1973-1980. Bland
Ingelstams tidigare publicerade böcker märks Arbetets värde och tidens bruk (1980), Farväl
till ekonomismen (1991), Ekonomi för en ny tid (1995), System – att tänka över samhälle

och teknik (2002) och Kampen om kunskapen (2004).
ÖSTERBOTTENS FRAMTID DISKUTERAS PÅ SEMINARIUM
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur arrangerar i samarbete med
Österbottens förbund ett seminarium kring Österbottens framtid, viket hålls 15.2 i Kulturhuset
i Korsholm. En inblick i landskapets samhällsekonomiska läge ges av vd Pentti Hakulinen
från Oy Audiator Ab och en samhällspolitisk analys av forskare Siv Sandberg från Åbo
Akademi. Åbo Underrättelsers chefredaktör Torbjörn Kevin belyser Österbotten ur mediernas
synvinkel. På eftermiddagen hålls fyra Österbotten-verkstäder där deltagarna kan diskutera
aktuella utbildningsfrågor, den offentliga kultursektorns roll, kulturell och språklig mångfald
samt omvärldens betydelse. Alla förtroendevalda inom den kommunala sektorn i landskapet
Österbotten inbjuds till seminariet, men även övriga intresserade är välkomna. Uppgifterna är
från Österbottens förbunds senaste Nyhetsfaxet (Nr 1-2007/29.1.2007), som finns under
webbadressen http://www.obotnia.fi/medialibrary/data/Nr1Nyhetsfax-%7Bxxmtl-tj4mmfd58r%7D.pdf. Anmäl senast 9.2 till Seija Punnonen på tel. 06-320 6500 eller e-mailadress
seija.punnonen@obotnia.fi.

SKÄRGÅRDSPROJEKT VILL SKAPA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAG
I VÄSTRA NYLANDS SKÄRGÅRD VIA NÄTVERK
På inbjudan av Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia vid Yrkeshögskolan Sydväst
samlades på torsdagen nästan trettio företagare från Ingå och Ekenäs skärgårdar för att
diskutera samarbetsformer. Det är projektet Företagarnätverk i skärgårdsmiljö (projektägare
Aronia) som vill skapa bättre förutsättningar för företag i skärgården, att marknadsföra sig till
kunder som bor på annat håll. Genom att små företag bildar nätverk, kan en kund få all den
service han behöver genom att ta kontakt med en företagare, som i sin tur har nära samarbete
med andra företagare. De konkreta målen för projektet är ett företagarregister som är
lättillgängligt för blivande kunder, bildande av nätverk mellan företagare och skapandet av en
gemensam hemsida för företagare i skärgården. Projektet är ett Mål 2-projekt och pågår till
slutet av år 2007. Uppgifterna är hämtade ur YLE:s Internytt (25.1) och Forum for tours and
tourism in the Ekenäs/Tammisaari area på adresser http://internytt.yle.fi/artikel.php?id=91126
respektive http://paddlingsfabriken.fi/forum/mod/forum/discuss.php?d=12.

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.

