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”Finländska landsbygden bör inte kräva supersnabba dataförbindelser”
”Telia hånar den svenska landsbygden” – vill inte uppgradera den tekniska
utrustningen för bredband
Årsrapporten 2006 för svenska Leader+ sammanställd
Bra start på kontrakteringsrundan för utvecklingen av förmedlarorganisationernas
verksamhet
Leader-gruppen SILMU håller presskonferens
Diarieföring och juridiska frågor för aktionsgrupperna
Nytänkande i skolan – seminariedeltagare samlades för att få inspiration och kunskap i
POMO+ -projekt om företagsamt lärande

”FINLÄNDSKA LANDSBYGDEN BÖR INTE KRÄVA SUPERSNABBA
DATAFÖRBINDELSER”
Enligt kommunikationsminister Suvi Lindén (saml) bör inte landsbygdens invånare kräva
supersnabba förbindelser. I en intervju för Maaseudun Tulevaisuus (14.1) håller Lindén det
trådlösa nätet, @450-nätet med överföringshastigheten en megabit per sekund, som första
alternativ för landsbygdens del, vilket skulle täcka basbehovet. Uttalandet betecknades två
dagar senare som kränkande och diskriminerande gentemot landsbygdsbefolkningen av
centerns EU-parlamentariker Anneli Jätteenmäki, som anser att glesbygden borde ha samma
rättigheter i fråga om snabba dataförbindelser som invånarna i tätorterna. Efter att även andra
kritiska röster höjdes, har Lindén modifierat sina uttalanden i intervjun. I en insändare senaste
fredag skriver Lindén, att hon självklart verkar för snabba och pålitliga bredbandsförbindelser
i hela landet, men att hon finner det viktigt att vi i första hand får ett hela Finland omfattande
nät med mist en megabit överföringshastighet. Men den här överföringshastigheten uppfattas
som mycket trög redan i dag. Det är oroväckande om vårt eget kommunikationsministerium
inte har större framförhållning än så med tanke på all den telefoni- och tv-teknik som är under
utveckling. Dessutom är det just på landsbygden som behovet av distansarbete och undervisning kommer att öka. Här blir folk också mer beroende av de sjuk- och hälsovårds
relaterade distanstjänster som ersätter den fysiska service som raderas ut, steg för steg.
Samma dag som kommunikationsminister Lindéns uttalande i Maaseudun Tulevaisuus höll
EU-kommissionär Viviane Reding ett tal, i vilket hon klassificerade en punkt till punktfiberlösning och ett öppet nät som den enda rätta vägen att gå. Ett öppet multifibernät är enligt
Reding ett sätt att garantera en kontinuerlig kapacitetsökning i takt med att tekniken utvecklas
och behoven ökar. Olika DSL-lösningar är i princip onödiga steg, eftersom dessa ändå inte på
sikt kommer att motsvara de krav vi ställer på en dataförbindelse. Österbottningarna har all
anledning att ta utvecklingen i egna händer. Lyckas man med gemensamma krafter få ut
optisk kabel till varje hushåll och företag, kommer man än en gång att vara steget före övriga
finländska regioner i fråga om konkurrenskraft. Uppgifterna är hämtade ur ledaren i
måndagens upplaga (21.1) av Vasabladet, vilken skrivits av politiska redaktören Kenneth
Myntti och finns under webbadressen http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=14202.

”TELIA HÅNAR DEN SVENSKA LANDSBYGDEN” – VILL INTE UPPGRADERA DEN
TEKNISKA UTRUSTNINGEN FÖR BREDBAND
Telia med svenska staten som huvudägare erbjuder i påkostade annonskampanjer sina kunder
fri uppgradering av bredband (ADSL), vilket är ett hån mot hushåll och företag på den
svenska landsbygden. Det går nämligen sällan att få högre hastighet än 0,25 mbit/s, då Telia
inte vill uppgradera den tekniska utrustningen. Årböle byalag har påpekat dessa brister för
moderbolaget Teliasonera, men fått till svar att ”vi arbetar i dag på en marknad i full
konkurrens och måste göra affärsmässiga bedömningar om investeringar och satsningar. Vad
gäller löften som politiskt givits för bredband så är det inte Telias eller någon annan
operatörs uppgift att realisera dessa idéer”. Per-Gunnar Wahlgren från Årböle byalag menar
att detta är ytterligare ett exempel på hur landsbygden missgynnats av en ogenomtänkt
avreglering. Brist på snabbt bredband på landsbygden är en demokratifråga för medborgarna
där och en försvårande omständighet för företagens kundkommunikation, då allt mer av
samhällsdebatten och marknadsföring nu sker via nätet. Om politikerna verkligen vill att alla i
Sverige skall få tillgång till snabbt bredband, så måste Telias fasta nät och frekvenserna för
det gamla MNT 450-systemet läggas över i ett nytt affärsdrivande verk med ansvar för drift,
underhåll och förnyelse. Uppgifterna (24.1) är ur tidningen Arbetarbladets nätupplaga
(http://www.arbetarbladet.se/utskrift.php?id=594393&avdelning_1=103&avdelning_2=123).
ÅRSRAPPORTEN 2006 FÖR SVENSKA LEADER+ SAMMANSTÄLLD
Sveriges Leader+ -program är nu i sin slutfas. Som helhet kommer verksamheten även att
finnas under 2008. Totalt har det från programstarten fram till slutet av 2006 fattats beslut om
1 110 projekt. I takt med att Leader-programmet fortskrider, LAG-grupper har fått verka och
projekt har startats och avslutats, rapporteras resultat från bygderna där Leader+ varit och är
en avgörande faktor. Resultaten omfattar allt från sektorernas inbördes samverkan,
utvecklingen inom LAG-grupperna till nytändning hos enskilda människor. Det står alltmer
klarat att Leader+ bidrar med smörjmedel för en mångfald av idéer, av vilka många dessutom
resulterar i nya, bestående verksamheter och start av företag m.m. Leader+, som även bidrar
till ökad sysselsättning och bevarande av arbetstillfällen även om detta oftast är resultat som
syns först efter att själva projekten avslutats, är på god väg att framstå som ett program för
landsbygdsutveckling där landsbygden verkligen utvecklas och där många erfarenheter kan
spridas till andra områden. Länk till Årsrapport 2006 för gemenskapsinitiativet Leader+ finns
under webbadressen http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.aspx?id=9779.
Uppdraget att sammanställa årsrapporten har förvaltningsmyndigheten, medan
Övervakningskommittén för Leader+ godkänner årsrapporten, varefter den inlämnas till
Europeiska kommissionen senast 30.6 varje år.
BRA START PÅ KONTRAKTERINGSRUNDAN FÖR UTVECKLINGEN AV
FÖRMEDLARORGANISATIONERNAS VERKSAMHET
Kontrakteringsrundan, som har som mål att få fram lösningar på utvecklingen av
förmedlarorganisationernas verksamhet, har kommit bra i gång. De första workshoparna har
lyckats bra. Tack vare en mångkunnig deltagarskala, har det blivit livliga diskussioner och
kommit fram många olika behov och exempel på bruket av kontraktering. Det finns bl.a.
”efterfrågan” på äldre omsorgen, liksom att det skulle behövas kontraktering för t.ex. miljöoch landskapsvård, hemservice samt service för projektadministrationen. Det som man under
rundan får fram om lokala försök, idéer och erfarenheter, tillställs beslutsfattarna. Rundan
ordnas av projektet Kontraktering och förmedlarorganisationer för lokal verksamhet –
Koordinering av strategin och genomförandet (Sopimuksellisuus ja välittäjäorganisaatiot
paikalliseen toimintaan – Strategian ja toteuttamissuunnitelman koordinointi). Det här
projektet, som startade i augusti och håller på till slutet av år 2008, riktar sig till utvecklare på

lokalnivå. Levón-institutet vid Vasa universitet har hand om projektet, vilket finansieras av
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp YTR. Som samarbetspartner ingår Suomen
Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf och Maaseudun Sivistysliitto – Landsbygdens
bildnings- och kulturförbund. Rundan har 15 regionala workshopar, av vilka 5-6 har hållits.
Den 4 april hålls en workshop i Åbo med I samma båt – samassa veneessä rf ry som arrangör.
Det går bra att anmäla sig till sin egen regionala workshop i de återstående tillfällena. För mer
info (på finska) se webbadresserna http://www.sopimuksellisuus.info/page1001.html och
http://www.uwasa.fi/levon/maaseutu/materiaali/Nettiesite.pdf.
Svensk Byaservice använder ordet KONTRAKTERING på svenska för finskans
SOPIMUKSELLISUUS. Vi önskar att även alla andra landbygdsutvecklare härefter
använder kontraktering i svenska texter. Den som har en bättre översättning av
sopimuksellisuus bedes meddela omgående till e-mailadressen längst ner på Nyhetsbrevet.
LEADER-GRUPPEN SILMU HÅLLER PRESSKONFERENS
Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry – Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf är
en ny Leader-grupp, som med stöd av landsbygdens utvecklingsprogram skall skapa, främja
och stöda samhälleliga projekt inom sitt område under programperioden 2007-2013. I syfte att
berätta om föreningens målsättningar, samt projektfinansieringens inriktningar och stödformer
under den nya Leader-programperioden, håller man presskonferens på tre orter med
efterföljande info om Leader-projekt för intresserade. Presskonferenserna hålls 31.1 kl. 17 på
Café Cabriole i Borgå (Biskopsgatan 30), 6.2 kl. 17 på Lovisa Mediatek (Östra Tullgatan 7)
och 7.2 på Ankkuri i Mäntsälä (Keskustie 11). Leader-projektinfo hålls under samma
tillfällen, men kl. 18-20. Tilläggsuppgifter ger kanslisekreterare Tiina Kurki på tel. 040 359
4166 eller (019) 529 4524.
Till SILMU:s område i Östra Nyland hör 13 kommuner med ett invånarantal på ca 88 000
personer. Ramen för hela finansieringsperioden går på 5 058 miljoner euro. Byråerna finns i
Borgnäs och Liljendal.
DIARIEFÖRING OCH JURIDISKA FRÅGOR FÖR AKTIONSGRUPPERNA
Landsbygdsnätverksenheten ordnar en finsk- och svenskspråkig utbildning för
aktionsgrupperna kring diarieföring och juridiska frågor (offentlighetslag och
upphandlingslag) 30.1 i Helsingfors. Som ansvarspersoner för utbildningen, som genomförs i
case-form, fungerar nätverksombudsman Hans Bergström och nätverkssekreterare Hanna
Lilja. Begränsat antal anmälningar tas ännu emot (ilmoittautuminen@maaseutu.fi), dock
senast på måndag 28.1. Landsbygdsnätverksenhetens utbildningar för i år finns på webbadress
http://www.maaseutu.fi/attachments/5uAX9Be9y/5uRs8nPiC/Files/CurrentFile/Utbildningspl
an_2008_5.10.pdf.
NYTÄNKANDE I SKOLAN – SEMINARIEDELTAGARE SAMLADES FÖR ATT FÅ
INSPIRATION OCH KUNSKAP I POMO+ -PROJEKT OM FÖRETAGSAMT LÄRANDE
Studiefrämjandet i Österbottten rf har i POMO+ -projektet Bättre metoder och modeller –
Företagsamhetsfostran i skolan jobbat för att introducera företagsamhetsfostran i skolan.
Drygt 20 lärare eller företrädare för organisationer, som jobbar med barn och unga, deltog i ett
seminarium ”Forumspel i företagsamt lärande” i Vasa 18.1 för att bli inspirerade och få
kunskap om hur man kan introducera nya tankesätt. Enligt Åsa Falk-Lundqvist, biträdande
prefekt vid institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen vid Umeå universitet
strävar man efter att skolan skall öppnas mera mot samhället, liksom att barn och unga skall
känna meningsfullhet i skolan, lust och glädje när de går till skolan och jobba på sin egen
utveckling. Verksamhetsledaren Carina Storhannus på Studiefrämjandet betonar också vikten
av att barn och ungdomar blir företagsamma i allt de gör. Men det behöver inte betyda att de

skall bli företagare, utan företagsamma och kunna föra t.ex. föreningslivet framåt. Janne Elo,
som forskar i företagsfostran för sin doktorsavhandling vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo
Akademi i Vasa, säger å sin sida, att han inte träffat någon lärare hittills som skulle ha varit
emot företagsamhetsfostran, då väl begreppen har blivit ordentligt klarlagda. En stor del av
seminariet genomfördes med hjälp av forumspel, alltså en teaterform där publiken får vara
med och påverka situationen och handlingen. Uppgifterna är bl.a. från YLE:s Internytt (18.1)
och finns under webbadressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=118806.
Nästa seminarium ”Snilleblixtdag” hålls 21.2 i Norra Korsholms skola. Snilleblixtarna, som
är ett utbrett koncept i Sverige (www.snilleblixt.nu), vänder sig till barn i lågstadieåldern och
går ut på att barnen ges möjlighet att ta fram egna idéer eller egna uppfinningar för att
uppfylla sina drömmar och lösa sina problem. Nu vill man ge lågstadielärare i Österbotten
möjlighet att ta del av detta. Mer info ger Eva Stina Strandberg på mobilnr 040 550 0399
eller e-mailadress eva-stina.strandberg@netikka.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.

