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30 000 arbetsplatser med nya landsbygdsprogrammet
”Naturresurs- och livsmedelsministeriet” – JSM planerar reformer och namnändring
77 forskare vädjar för bevarande av skogar i naturligt tillstånd
Mera politik än juridik i verkställandet av ramlagen
Finansieringsstatistik från Landsbygdsavdelningen vid Österbottens TE-central
Aktionsgruppen I samma båt utvärderar sin verksamhet med hållbarhetsredovisningen
VisVardi
Hör Eero Uusitalo i radiointervjuprogrammet: ”Landsbygden är mer än bönder utan
fruar”

30 000 ARBETSPLATSER MED NYA LANDSBYGDSPROGRAMMET
Enligt jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja är målet för det nya
landsbygdsprogrammet att skapa 30 000 arbetsplatser räknat som heltid under åren 20072013. I den kommande programperioden är tyngdpunkten inriktad på växande och
utvecklande företag, emedan man i den förra perioden understödde nya företag. Men man
kommer nog att stöda startande av företag, för man har fortfarande målet med 10 000 nya
företag. Korkeaoja, som i måndags talade på ett medborgarforum i Harjavalta, tror att
landsbygdens betydelse ökar i samhället, då landsbygden fungerar som producent av
biomassa och då man erbjuder allt mer service till andra i samhället. Hela pressmeddelandet
från jord- och skogsbruksministeriet finns på deras hemsida under webbadressen
http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/070212_harjavalta.html.
”NATURRESURS- OCH LIVSMEDELSMINISTERIET” – JSM PLANERAR REFORMER
OCH NAMNÄNDRING
Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) inleder under våren en utvecklingsprocess inom
ministeriets organisation och diskuterar samtidigt en ändring av ministeriets namn till
”Naturresurs- och livsmedelsministeriet”. Jarmo Ratias rapport över omorganisering av
ministeriets verksamhet och uppgifter ligger bakom processen. I rapporten motiveras förslaget
till namnändring med förbättring av ministeriets image och höjning av den interna
självkänslan. I dag riktar medborgare ett speciellt intresse mot produktionskedjan för
livsmedel och dess säkerhet ända från jord till bord, men även förnybara naturresurser, såsom
åkrar, skogar, vattenresurser och bioenergi, väcker stort intresse. I rapporten behandlas även
ministeriets organisationsstruktur, där förslaget gäller bl.a. delegering av avdelningen för
landsbygd och naturtillgångars uppgifter till andra avdelningar och bildande av en ny allmän
avdelning för stödfunktionerna. Pressmeddelandet från senaste vecka finns i sin helhet på
webbadress http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/070207_nimi.html.
77 FORSKARE VÄDJAR FÖR BEVARANDE AV SKOGAR I NATURLIGT TILLSTÅND
En grupp finländska forskare har 7.2 överlämnat en appell till jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja (centern). I appellen, som är undertecknad av 77 betydande finländska
forskare, uttrycker man sin oro över avverkning av skogar i naturligt tillstånd. Skogsnäringen

konstateras orsaka betydande och långvarig skada för t.ex. traditionellt renbete, jakt och
turism. Forskarna, som ber om ett offentligt svar av jord- och skogsbruksministern, vädjar till
att de skogar som fortfarande är i naturligt tillstånd, skulle besparas av såväl ekologiska,
ekonomiska som kulturella orsaker. Appellen (på finska) och listan över de forskare som
undertecknat den, finns till påseende på Helsingfors universitets hemsida under webbadressen
http://www.helsinki.fi/lehdisto/tutkijakirje/index.shtml.
Rekommendationerna för naturvård verkställs bra på Kustens skogscentrals område.
Skogsägarna satsar mer på naturvård än vad lagstiftningen eller skogscertifieringen kräver
på största delen av förnyelseytorna. Men vattenvården i samband med markberedning borde
emellertid bli bättre och naturvårdsträden borde koncentreras i större grupper. Bland annat
det här framgår ur den uppföljning av naturvårdens kvalitet i ekonomiskogar som
skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio utfört. Under webbadressen
http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter/070124_luonnonhoito.html kan du
läsa mer om uppföljningen av naturvårdens kvalitet i ekonomiskogar.
MERA POLITIK ÄN JURIDIK I VERKSTÄLLANDET AV RAMLAGEN
”Verkställandet av ramlagen är inte så mycket juridik utan mera politik”, underströk regionoch kommunminister Hannes Manninen senaste vecka på forumet för ekonomi och finanser
inom kommunområdet. Kärnan i reformen har från första början varit att stärka kommun- och
servicestrukturen genom ökat samarbete mellan kommunerna och sammanföra tjänster, vilka
kräver ett större befolkningsunderlag än en kommun. Att syssla med hårklyverier om vad som
uppfyller detaljerna i lagen, som t.ex. en gräns på 20 000 invånare, bidrar inte till
genomförandet av det fundamentala målet i reformen. Tillämpandet av ramlagen om
kommun- och servicestrukturreformen är en fråga med flera dimensioner än att tillämpa en
vanlig lag. Enligt Manninen innehåller ramlagen förpliktelser om att tillhandahålla och
organisera tjänster som är bindande för kommunerna samt olika slags uppdrag för staten och
kommunerna, liksom planerings- och rapporteringsskyldigheter. Inga beslut som gäller en
enskild kommun eller kommuninvånare kommer att fattas med stöd av ramlagen omedelbart.
Syftet med ramlagen är att få i gång en genuin reform, vilken omformar kommun- och
servicestrukturerna. ”Det största fel som kommunerna nu kan göra är att hålla fast vid det
gamla i förlitan på att ramlagen inte innehåller några särskilda sanktioner eller statsrådets
befogenhet att besluta förbi den kommunala beslutsprocessen”, sade Manninen. På adressen
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/CE8A8EB6FDF37D2CC22
5727B0032A9B9 finns hela pressmeddelandet från inrikesministeriet med de tre skyldigheter
som ramlagen föreskriver kommunerna. Ministerns tal i sin helhet (på finska) finns på adress
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/PFS/E9601077F8DCBB8BC225727B002849E4.
Var fjärde kommun- eller stadsdirektör anser det vara sannolikt med en sammanslagning
för den egna kommunen i samband med kommun- och servicestrukturreformen. Det här
framgår ur en kommunenkät som Kommunförbundet gjorde i januari, där svarsprocenten
var 58. Största delen tror att kommunerna bildar samarbetsområden som en reformåtgärd.
Enligt lagen om kommun- och servicestrukturreformen skall kommunerna före utgången
av augusti göra utredningar om samarbetet och utarbeta genomförandeplaner som anger
hur servicen skall tillhandahållas. För att uppfylla samarbetskraven kan kommunerna
antingen gå samman eller bilda samarbetsområden. Under webbadressen
http://www.kommunerna.net/k_perussivu.asp?path=255;264;271;573;114859;116415;116656
finns pressmeddelandet från senaste vecka i sin helhet.
Regeringen föreslog 8.2 på föredragning av region- och kommunminister Hannes
Manninen att lagarna om en kommun- och servicestrukturreform samt lagarna om
ändring av kommunindelningslagen och ändring av lagen om överlåtelseskatt stadfästs.
Avsikten är att republikens president städfäster lagarna, vilka avses träda i kraft 23.2. Läs

pressmeddelandet och själva lagförslagen på inrikesministeriet hemsida på webbadresserna
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/18AB845EB1365DDFC225
727C003D46FD respektive www.intermin.fi/svenska/ramlag.
FINANSIERINGSSTATISTIK FRÅN LANDSBYGDSAVDELNINGEN VID
ÖSTERBOTTENS TE-CENTRAL
Finansieringsstatistik från Landsbygdsavdelningen vid Österbottens arbetskrafts- och
näringscentral för landskapet Österbotten och landskapet Mellersta Österbotten år 2006 finns
under länkarna http://www2.tekeskus.fi/new/poh/Maaseutuosasto%20tiedottaa/LANDSKAPET%20ÖSTERBOTTEN%200
6.pdf respektive http://www2.te-keskus.fi/new/poh/Maaseutuosasto%20tiedottaa/KESKIPOHJANMAAN%20MAAKUNTA%2006.pdf . I kompendierna finns bland annat statistik
över finansiering av landsbygdsutvecklingsprojekt och -företag, gårdsbrukens finansiering
och om miljöns specialstöd.
AKTIONSGRUPPEN I SAMMA BÅT UTVÄRDERAR SIN VERKSAMHET MED
HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN VISVARDI
Den lokala aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry i den åboländska skärgården
har studerat olika alternativ för att utvärdera sin verksamhet och fastnade för
hållbarhetsredovisningen VisVardi 1.0. Utgångspunkten för valet var att utvärderingen skall
vara möjligast enkel att genomföra och kräva möjligast lite resurser (tid och pengar), men
ändå ge konkreta resultat. Föreningen har sålunda beslutat testa den under år 2007. En
redovisningsgrupp på fem personer utsågs vid föreningens senaste styrelsemöte. Gruppen
antas sammankomma elva gånger under året.
VisVardi 1.0 är ett redskap för att hjälpa organisationer att visa vilka värden man skapar i
samhället. VisVardi fokuserar främst på sociala och miljömässiga insatser, vilka skall bidra
till skapandet av ett hållbart samhälle. VisVardi har utvecklats i samarbete mellan
Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan i Sverige och Svenska studiecentralen i
Finland. Läs mer om VisVardi under webbadressen http://www.visvardi.se/ eller kontakta
Claes Becklin (claes@sv.se), Henrik Grape (henrik.grape@svenskakyrkan.se) eller Björn
Wallén (bjorn.wallen@ssc.fi).
HÖR EERO UUSITALO I RADIOINTERVJUPROGRAMMET: ”LANDSBYGDEN ÄR
MER ÄN BÖNDER UTAN FRUAR”
På landsbygden bor även andra än bönder och boskapsuppfödare. Allt flere som bor på landet,
arbetar inom olika centrum (t.ex. kommuncentrum) eller inom servicebranschen.
Landsbygden är alltså mera än lantbruk. I radioprogrammet: ”Landsbygden är mer än bönder
utan fruar” (Maaseutu on muutakin kuin maajusseja ilman morsiamia) intervjuas (på finska)
generalsekreteraren för Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp Eero Uusitalo. Intervjuerna
finns på webbadressen http://www.deski.fi/page.php?page_id=21&tiedote_id=3984.

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.

