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REGIONBAROMETERN 2007 – MINDRE SKILLNAD MELLAN LANDSKAPEN,
KOMMUNER POSITIVA TILL KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR
Skillnaderna mellan landskapen har krympt vad gäller utvecklingen. Enligt en bedömning av
kommunernas beslutsfattare skulle olikheterna ha ökat under flera år. Men problemet är att
skillnaderna inom landskapen är desamma som tidigare. Kalkylerna för centralorterna är
fortfarande bättre än i andra kommuner. De högsta förväntningarna har de industrialiserade
och stora stadsregionerna, men inom Helsingfors metropolområde ser man försiktigare på
framtiden än tidigare. Förutsättningarna för att tillhandahålla basservice, har emellertid
försämrats. Uppskattningarna har på nytt blivit sämre efter en bättre utveckling under två år,
framförallt problemen inom hälsovården och äldreomsorgen har ökat i hela landet. Tilltron till
kommunsamarbete har minskat jämfört med tidigare. För glesbygdsområdena beräknas
samarbetsproblemen öka under de närmaste åren. Däremot är inställningen till
kommunsammanslagningar positiv. I höstens enkät bedömde något över hälften av
svarskommunerna att de kommer att fatta ett beslut om sammanslagning inom tio år. Mest
positiv är inställningen till frågan i mellanstora och stora stadsregioner samt på
landsbygdsorter, medan glesbygdsområdena beräknas ha minst nytta av sammanslagning. Då
det gäller kommunernas ekonomiska situation, är bedömningen att det blir en åtstramning
under de närmaste åren. Trots detta väntas kommunernas skatteinkomster öka åtminstone i år
och nästa år i hela landet, men även skuldsättningen ökar. Det finns alltjämt stor press på att
höja skattesatsen. Enligt kommunernas beslutsfattare är ett av de bästa sätten, för att balansera
upp den kommunala ekonomin, att lägga om servicestrukturen. Under webbadressen
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/C7E725946C4F72FAC225
73B5002C5695 finns inrikesministeriets pressmeddelande från 18.12 i sin helhet.
Aluebarometri – Regionbarometern 1-2/2007 finns (med svensk resumé) på webbadressen
http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/261863D425DE4C3DC22573B500261767/$file/52
2007.pdf.

Regionbarometern är en enkätundersökning som genomförts sedan hösten 1991. Enkäten
utförs av Statistikcentralen på uppdrag av inrikesministeriet och Finlands Kommunförbund. I
enkäturvalet ingår den kommunala ledningen bland tjänsteinnehavare och förtroendevalda i
Finlands alla 416 kommuner.
DET FINNS INGA HÅLLBARA KVALITETSARGUMENT FÖR ATT LÄGGA NER EN
LITEN SKOLA – SYTY-RAPPORT VILL PÅVERKA DEBATTEN
”Elever från små skolor tenderar att klara sig bättre i fortsatta studier och i universiteten.
Jämlikheten gynnas oftast bättre i små skolor än i stora. Den pedagogiska flexibiliteten i den
lilla skolan är oftast viktigare än den stora skolans större utbud av valmöjligheter. Små
skolor fostrar bättre samhällsmedborgare än stora, mera engagemang och respekt. Föräldrar
och närsamhälle engagerar sig oftast mera i den lilla skolan – med positiva följder.
Tryggheten i en liten skola är större – avsevärt större. Den lilla skolans fysiska miljö tenderar
att stöda det pedagogiska arbetet bättre. Man kan bara dra en slutsats: Den lilla skolan är
bättre än den stora!”. Det här slås fast i en tvåspråkig (svensk-finsk) sammanställd rapport,
Liten är naggande god – Den lilla skolan och kvaliteten i ljuset av forsning (Pieni on parempi
– Pienten koulujen laatu tutkimusten valossa), som getts ut av Suomen Kylätoiminta ry –
Byaverksamhet i Finland rf (SYTY). Rapportsammanställningen, som i huvudsak är skriven
av fil.dr. Cynthia Reeves, är baserad på ca 166 forskningsrapporter från i första hand USA,
men även från t.ex. Australien och Malawi. I en introduktion kopplar doktorand Gunilla
Karlberg-Granlund de utländska resultaten till finländska sammanhang. I det sista kapitlet
fördjupar hon aktuella frågor ur ett nordiskt perspektiv om den fysiska skolmiljöns betydelse.
I sammanställningen ingår praktiska utvärderingsinstrument, gjorda av Reeves och KarlbergGranlund, som kan användas av alla som är intresserade av att utveckla sin skolas kvalitet.
Rapportsammanställningen, som presenterades 17.12 på svenska av Peter Backa från Svensk
Byaservice och Volter Högback från Svenska Österbottens Byar rf (SÖB) i Komossa byskola
i Oravais, kan fås från Svensk Byaservice (kenneth.sundman@ssc.fi).
Definitionen av en liten skola varierar från land till land, t.ex. i Finland betecknas enligt
Utbildningsstyrelsen lågstadieskolor som har färre än 50 elever som små (en tredjedel av de
finländska skolorna år 2005), medan de amerikanska rapporterna betecknar en
högstadieskola med under 300 elever som en liten skola. I snitt stängs eller fusioneras 100
finländska skolor varje år. Uppgifterna är bl.a. från tisdagens (18.12) upplagor av
Hufvudstadsbladet (http://www.hbl.fi/text/inrikes/2007/12/18/d8528.php) och Vasabladet.
FÄRSKT NUMMER AV FLASH NEWS
Det nya numret (nr 70, 30 november 2007) av Flash News Leader+ Observatory från
Leader+ Contact Point innehåller följande nyheter:
• I fokus – slutkonferens för Leader+ Observatory
• Nyheter från Leader+ -webbsidan
• Workshop om regional innovationsstrategi
• Konferens om Europeiska socialfonden (ESF) 2007-2013: det nya policyverktyget för
sysselsättning och kunnande
• Seminarium om att bättre förstå Europa (L’Europe, cette grande inconnue)
• Konferens om landsbygdsfastigheter och affärsarrenden
• Konferens om framtiden för landsbygdsutvecklingspolicy och landsbygdsregioner
• Seminarium om landsbygdsutveckling och hållbar energi
• Sammankomst om samhällen och skyddade områden i centrala och östra Europa
• Rapport om utvecklingen i världen 2008: utveckling för jordbruket

•

Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap: Ett franskt samarbetsprojekt söker
samarbetspartners i syfte att förbättra energieffektiviteten, vilket inkluderar att
genomföra experiment i förnybar energi
• Kompetenshörnan – Leader kompetenspool
(http://leaderplus.cec.eu.int/cpdb/public/competence/CompSearchFS.aspx)
Under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/70_en.pdf
finns det senaste numret (på engelska) av nyhetsbrevet.
UNG I BUSHEN, ENGAGEMANG FÖR UNGA I LAG-GRUPPER, RÄDDNINGSTJÄNST
I GLESBYGDER – GLESBYGDSVERKETS NYHETSBREV 4/2007 HAR UTKOMMIT
I årets sista nyhetsbrev från Glesbygdsverket i Sverige kan man bl.a. läsa om ett
ungdomskonvent i Småland som vill utmana den traditionella bilden av unga på landet som
konservativa och omoderna, om föreningen U LAND som nu åker på turné för att uppmuntra
blivande Leader-områden i Sverige att jobba med unga och om ett forskningsprojekt som
skall ge kommunerna bättre verktyg för att planera sin räddningstjänst. Övriga ämnen är bl.a.:
• Glesbygdernas resurser behövs i klimatomställningen
• Kartor med unika dimensioner
• Brett myndighetssamarbete för tillgänglighet
• Skarpa förslag för förbättrad kollektivtrafik
• Om förändringens vindar – och ett boktips inför julen
Nyhetsbrevet (nr 4, december 2007) finns som länk på Glesbygdsverkets hemsida under
webbadressen http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.aspx?id=3632.
HELA BYGDEN SAMVERKAR, LANDSBYGDEN SOM MOTOR FÖR UTHÅLLIG
UTVECKLING, LANDSBYGDSRIKSDAGSEXTRA – HSSL:s NYHETSBREV 4/2007
Innehållet i Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) nyligen utkomna nyhetsbrev
tar bl.a. upp Årets lokala utvecklingsgrupp i Sverige, som blev föreningen Bygd i samverkan
– byn på nätet – Bräkne-Hoby, en förening och bygd som åstadkommit häpnadsväckande
mycket, en intervju med miljöminister Andreas Carlgren som skriver bl.a. att regeringen
vänder sig till den svenska landsbygden som motor för hållbar utveckling och ett
Landsbygdsriksdagsextra där man t.ex. kan läsa om ett av teman under Landsbygdsriksdagen
– landsbygdspolitik. Utöver det här tar man bl.a. upp:
• Skellefteå blev årets kommun
• Nästa år ett år i jämställdhetens tecken
• Tryckt i press och politik – pressmeddelanden och debattartiklar
• Bredband á la Lycksele
• Vi bygger Bygdebanken
• Färskt från trycket – ny inspirationsskrift: Vi samlar lokalt kapital och Hela Sverige
ska leva 2007-2012, program
• Ordförande Karl-Erik Nilsson har ordet
Nyhetsbrevet (nr 4, december 2007) kan läsas på HSSL:s hemsida under webbadressen
http://www.bygde.net/file.php/fs/FbLov8BO5e2vTPomVhyp719DgyGBjvHOuh2Qdrs8uiqcY
FoHMMXHCU-IgF9pZF4i.pdf?target_filename=Nyhetsbrev+nr+4-2007.pdf.
LÄS SENASTE INFORMATIONSBLADET FRÅN LEVÓN-INSTITUTET
Innehållet i årets fjärde informationsblad (4/2007) från Vasa universitets Levón-institut är
bl.a. följande:
• Logistia Innovation Café – tag en kopp kaffe och delta i forskningsanföranden
• Mångkulturella arbetsplatser blir vanligare

•
•
•

Konsumenternas aktivitet på elmarknaden är liten
Språkbadet 20-årsjubilerar
Levón-institutet styrde kosan till Jalasjärvi för informationsdag och för att bekanta sig
med kundföretag
• Om vi ändå skulle ha gjort annorlunda – teater med avsikt att väcka diskussion om
viktiga saker inom företagsutvecklingen
• Personerna på Levón-institutet presenteras
• Funderingar Outi Myllymäki: Kan vi stressa av i en allt snabbare samhällsutveckling?
Informationsbladet (på finska) kan läsas i sin helhet på Vasa universitets hemsida under
webbadressen http://www.uwasa.fi/levon/lehti/levon07'4netti.pdf.
KARTANONMÄKI ÅRETS BY I ÖSTRA NYLAND – BYN HÅLLER
TRADITIONSENLIGT NYÅRSMOTTAGNING VID POSTLÅDORNA
Kartanonmäki i Mörskom har vid Östra Nylands landskapsstyrelses möte 14.12 valts till Årets
by i Östra Nyland 2007. Byn, som ligger ca 36 km norrut från Borgå centrum, har ett
invånarantal på ungefär 30 personer, vilka har en lång tradition av att sköta ärenden
tillsammans. Som ett landmärke kan man se den skojiga raden av postlådor, där byn håller sin
årliga nyårsmottagning – Postlådssmällen! Byaplanen blev färdig 2006, samma år som
Kartanonmäki byaförening bildades. Trots att byaföreningen verkat en kort tid, så har man fått
mycket till stånd. Man har även en vänby i Estland – Körtsialuse i kommunen Aseri i IdaVirumaa (www.kortsialuse.ee). Byaföreningen har fått projektfinansiering av Idässä Itää ry –
Gro i Öst rf för en grillstuga och en brygga. Tidigare har följande byar valts till Årets by i
Östra Nyland: år 1997 Kantele, år 1998 Pellinge, år 1999 Virböle, år 2000 Jordansböle, år
2001 Hovarböle-Särkijärvi, år 2002 Emsalö, år 2003 Hindhår, år 2004 de fyra byarna
Andersby, Hommansby, Tavastby och Skinnarby (NOAK), år 2005 Kerko och år 2006 Isnäs.
Beredningen av valet för Östra Nylands by år 2007 har skett i samarbete med Östra Nylands
Byar rf. Mer information om Årets by i Östra Nyland finns på webbadressen http://liitto.itauusimaa.fi/files/Tiedotus/Arets%20by%20pressinfo%2014122007.pdf. Se även hemsidan för
byn Kartanonmäki, http://www.ita-uudenmaankylat.fi/frontpage.asp?document_id=1010.
JULLEDIGT FÖR NYHETSBREVET
Nyhetsbrevet tar julledigt och utkommer nästa gång i början av januari. Svensk Byaservice
önskar Nyhetsbrevets läsare en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!

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.

