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”Leader kommer att gå från klarhet till klarhet” – kommissionär Boel under Leaderkonferens i Ungern
6,1 miljarder för att genomföra den nya strukturfondperioden – arbets- och
näringsministeriet i gång från årsskiftet
Premierad studerande undersökte hur landsbygdens enhetlighet och dess förhållande
till förändring utformas i partiprogram
PARAS-projektet ventileras på seminarium i Kommunernas hus
Informationsrundor om stöd ur Leader-programmet i Svenska Österbotten i full gång
Bli igångsättare av Självhjälpsgrupper – Kompetenscirkeln ordnar metodutbildning

”LEADER KOMMER ATT GÅ FRÅN KLARHET TILL KLARHET” – KOMMISSIONÄR
BOEL UNDER LEADER-KONFERENS I UNGERN
Mariann Fischer Boel, EU-kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling, höll tal på
en konferens i Ungern 25.10, där hon bl.a. sade att Leader är policyn som växte upp. Den var
inte stor i begynnelsen, men nu finns en fantastisk variation av Leader-liknande projekt inom
EU, och konferensvärden Ungern, som kommit med i EU ganska nyligen, har nu sex gånger
mera medel än förut att spendera på Leader. Boel tror man kan säga, att Leader har funnits sin
plats. Hon har, liksom många andra, sett tillräckligt för att vara övertygad om dess värde.
Leader har blivit en dynamo för sysselsättning och en värdefull erfarenhet i att arbeta
tillsammans på lokal nivå, skapande nationella och trans-europeiska nätverk, samt bygga
offentligt-privata partnerskap. Många saker inom Leader-metoden har varit rätta. Det här varit
rätt att stöda projekt som går tvärs igenom sektorer, det har varit rätt att ge lokala invånare
chansen att ta fram sina egna idéer och sätta dem i verket, samt att det har varit rätt att ta
några ärbara risker med påhittiga projekt. Leader-metoden har även tagits med i ”huvudfåran”
för EU:s landsbygdsutvecklingspolicy. Hela Boels tal (på engelska) kan läsas på webbadress
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/666&type=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en.
6,1 MILJARDER FÖR ATT GENOMFÖRA DEN NYA STRUKTURFONDPERIODEN –
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET I GÅNG FRÅN ÅRSSKIFTET
En ny EU-strukturfondperiod inleddes i Gamla Hamnen i Helsingfors senaste vecka. Under de
följande sju åren kommer sammanlagt 6,1 miljarder euro (1,7 miljarder EU-finansiering, 2
miljarder offentlig finansiering och 2,4 miljarder privat finansiering) att användas för att
understöda projekt för främjandet av företagsamhet, innovationer, nätverksarbetande och
kompetens. Finland får EU-understöd från Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) och
Europeiska socialfonden (ESF). Enligt strukturpolitikens principer riktas finansieringen till de
svagare regionerna, speciellt Östra Finland och Norra Finland, glesbygder, gränsområden,
samt regioner i Södra Finland och Västra Finland som kräver utveckling. Målet för ERUFprogrammen är att skapa ca 38 000 nya arbetsplatser och grunda ca 6 500 nya företag, medan
man med ESF-åtgärderna vill bidra till en bättre sysselsättning och kompetens för
uppskattningsvis 450 000 personer, samt till att skapa 12 000 nya arbetsplatser och 7 000 nya

företag. Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen, som var en av huvudtalarna på
evenemanget 25-26.10, sade bl.a. följande om förändringen inom förvaltningen: ”Under den
inledda strukturfondperioden är den stora förändringen inom förvaltningen grundandet av
arbets- och näringsministeriet, som skall starta sin verksamhet vid årsskiftet. Ministeriet
svarar för hela strukturfondverksamheten såväl beträffande ERUF som ESF. Inom ministeriet
kommer administreringen att koncentreras. Också på den regionala nivån skall vi skapa en ny
sammansatt administration för strukturfonderna”. En annan av huvudtalarna var
generaldirektören för GD Regionalpolitik vid EU-kommissionen, Dirk Ahmer, som tackade
Finland för att fonderna i sina program starkt förbundit sig vid målsättningen för Lissabonstrategin och konstaterade att genom en framgångsrik finländsk strukturpolitik, kan man
påverka ödet för EU:s kohesionspolitik efter år 2013. Ny gemensam webbplats (på finska) för
strukturfonderna finns under adressen www.rakennerahastot.fi. På webbadressen
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/6ED55E864972424DC2257
37F0029FAD7 finns hela pressmeddelandet från inrikesministeriet att läsas i sin helhet.
PREMIERAD STUDERANDE UNDERSÖKTE HUR LANDSBYGDENS ENHETLIGHET
OCH DESS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRÄNDRING UTFORMAS I PARTIPROGRAM
Jussi Kukkonen har i sitt pro gradu-arbete granskat hur finländska partier i sina programtexter
utformar landsbygdens enhetlighet och dess förhållande till förändring. Han har gått igenom
de åtta specialprogram under åren 1995-2003, som behandlar landsbygden för
Samlingspartiet, Centern i Finland, Finlands Socialdemokratiska Parti, Vänsterförbundet och
Gröna förbundet. Kukkonens analys är intressant att läsa, därför att den på sätt och vis kan
framställas som den fria landsbygdsforskningens ”insider”. Trots detta håller han sig till den
aktuella diskussionen och går stadigt och logiskt igenom sin diskursanalys. Han kommenterar
och utkristalliserar många av landsbygdspolitikens centrala diskussioner och frågeställningar.
Kukkonens väsentliga slutsats är, att landsbygden beskrivs i alla de undersökta partiernas
program som enhetlig: alla program framhåller Finlands landsbygd. Partierna identifierar sig
som hela Finlands representanter. Mer om Jussi Kukkonens premierade pro gradu-avhandling
Meidän maaseutumme – Maaseutu yhteisyyden ja muutoksen ilmentymänä sekä puolueiden
erojen ja samankaltaisuuden ilmentäjänä finns att läsas (på finska) under webbadressen
http://www.mua.fi/toiminta.html. Hela pro gradu-avhandlingen, vilken skrivits vid Jyväskylä
universitet, finns på webbadress http://www.mua.fi/toiminta/Jussi_Kukkonen_pro_gradu.pdf.
Föreningen Maaseudun uusi aika utser årligen en pro gradu-avhandling för premiering inom
landsbygdstemat. Bedömningskriterierna är den studerandes forskningsförmåga, kreativitet
och särskilt ämnets betydelse ur landsbygdsforskningens och/eller landsbygdens utveckling.
Antalet pro gradu-avhandlingar var i år fyra, representerande tre universitet (Joensuu,
Jyväskylä och Vasa).
PARAS-PROJEKTET VENTILERAS PÅ SEMINARIUM I KOMMUNERNAS HUS
Kommun- och servicestrukturprojektet (PARAS-projektet) dryftas mångsidigt under ett
seminarium på Kommunernas hus i Helsingfors den 16 november. Landsbygdspolitikens
samarbetsgrupps (YTR:s) temagrupp för välfärdstjänster och Forsknings- och
utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) ordnar seminariet Landsbygdens
PARAS: Välfärdstjänster för landsbygden – alternativ och innovationer (Maaseudun PARAS:
Hyvinvointipalveluja maaseudulle – vaihtoehtoja ja innovaatioita). Under seminariet
behandlas bl.a. landsbygdens välfärd sett ur det nya regeringsprogrammet och PARASprojektet. Seminariet riktar sig särskilt till dem som planerar och organiserar välfärdstjänster,
som kommundirektörer, förtroendemän, forskare och utvecklare. Bland talarna återfinns
förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi. Mer info, anmälningsuppgifter (anmälan
görs senast 9.11) och program finns på Landsbygdspolitikens samarbetsgrupps hemsida under

webbadresserna http://www.maaseutupolitiikka.fi/index.phtml?s=206 respektive
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/260/MaaseudunParas16.11.2007.pdf.
INFORMATIONSRUNDOR OM STÖD UR LEADER-PROGRAMMET I SVENSKA
ÖSTERBOTTEN I FULL GÅNG
Leader-pengarna för landsbygden i Svenska Österbotten uppgår till 6,8 miljoner euro för
programperioden 2007-2013. Det är den största enskilda summan i offentliga medel som
tilldelats en aktionsgrupp (bland 55 stycken), vilka kommer i åtnjutande av Leader-pengar i
vårt land. Ett bra program och det faktum att alla kommuner i Svenska Österbotten försäkrat
ett stöd om tre euro per invånare, har bidragit till att summan för nästa programperiod är så
stor, där välfärds- och upplevelsebranschen får särskild uppmärksamhet. Nu är så
aktionsgruppen Studiefrämjandet i Österbotten rf i full färd med sina informationsrundor om
stöd ur nya Leader-progammet. Rundor har hållits i Närpes, Malax och Korsholm.
Kommande infon, som man kan delta i, hålls 31.10 kl. 14-16 på kommungården i VöråMaxmo (företagsstöd) och Vörå Norra skola kl. 18-20 (föreningar), 1.11 på kommungården i
Pedersöre (kl. 14-16 företagsstöd och kl. 18-20 föreningar), samt 7.11 vid Öja byacenter (kl.
14-16 företagsstöd och kl. 18-20 föreningar). Under tillfällena finns även TE-centralens
representant på plats. Se även Studiefrämjandets hemsida under webbadressen
http://www.studieframjandet.fi/svenska/aktuellt/agenda/.
Fortsättningen på goda exempel för välfärdstjänster i privat regi eller skötta av tredje sektorn
kan läsas i Studiefrämjandets andra utgåva av tidningen Bättre metoder och modeller. Se
webbadress http://www.studieframjandet.fi/svenska/materialbanken/tidningar/.
BLI IGÅNGSÄTTARE AV SJÄLVHJÄLPSGRUPPER – KOMPETENSCIRKELN
ORDNAR METODUTBILDNING
Projektet Kompetenscirkeln ordnar en metodutbildning i Självhjälpsgrupper för igångsättare.
Kursen hålls på Norrvalla Idrottsinstitut i Vörå 16.11 med Anna-Karin Öhman som
kursledare. Som diskussionsverktyg använder man Rundan. I en självhjälpsgrupp finns
människor som vill träffa andra i samma situation för att utbyta tankar, erfarenheter och stödja
varandra. Igångsättaren startar upp självhjälpsgruppen, vilken består av 5-8 deltagare. Efter
starten kan så gruppen fortsätta på egen hand. Anmälan till kursen görs senast 9.11 till
projektkoordinator Anna-Lena af Hällström på tel. 06-320 4153 eller e-mailadress annalenah@ssc.fi. Se även webbadressen http://www.kompetenscirkeln.se/.
Projekt Kompetenscirkeln startades år 2004. Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten och
Svenska studiecentralen i Österbotten har en gemensam historia med mycket samarbete. Med
projektet Kompetenscirkeln, som startades år 2004, intensifierades samarbetet ytterligare.
Organisationerna vill utveckla samhörighet genom att sprida och anpassa metoder som de var och en på sitt håll - har goda erfarenheter av, avseende lokal utveckling. Ett antal
utbildningar har genomförts sedan projektets start, vilka nu har följts upp och utvecklats.
Centralt i projektet är metodernas överförbarhet. De erfarenheter som hittills har gjorts inom
projektet, är sammanställda i en handbok, som nu utvecklas ytterligare för att föra vidare
våra tankar och idéer till andra länder inom EU och ta del av deras kunskap och
erfarenheter.

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.

