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REGION+ -PROGRAMMET I SCHWEIZ GAV BETYDANDE MERVÄRDE FÖR
LANDETS REGIONER – LÄS FLASH NEWS
Schweiziska Region+ -programmet (Swiss Regio Plus programme) är landets
regionutvecklingsprogram, vilket stöder landsbygdens strukturförändringar. Programmet
skiljer sig från Leader-programmet sålunda, att det har gett stöd åt projekt av lokala eller
regionala mångsektoriella nätverk sammansatta av offentliga och/eller privata lokala aktörer.
Programmet, som startade år 2003 och var planerat att avslutas i mitten av 2007, har fått
förlängning till slutet av 2008 för att säkerställa en smidig övergång till den nya regionala
policyn NRP (New Regional Policy). Genom programmet har man finansierat 150 projekt, av
vilka åtta var internationella och samarbetade med Leader+ -aktionsgrupperna. De mest
populära teman har varit att utveckla turistorter, följt av turiststråk och regionala
kompetenscenters för små och medelstora företag (SME). I slututvärderingen av programmet
(publicerades i december 2007) fastslås att det fanns ett betydande mervärde för regionerna
genom skapandet av nya jobb och säkerställandet av gamla. Metoden för Region+ programmet är nu ”mainstreamad” i den nya regionala policyn NRP, vilken kommer att
genomföras på regionalnivå. Mer om Region+ -programmet finns att läsas i ett nummer från
vecka sju (nr 74, 15 februari 2008) av Flash News Leader+ Observatory från Leader+
Contact Point. Förutom detta ämne, I fokus – Slututvärdering av schweiziska Region+ programmet, tas följande upp:
• Konferens i Bryssel om ekonomisk förändring i regioner – dela med sig av goda
erfarenheter
• Internationellt evenemang i Warszawa om förnybar energi i EU och Polen i
perspektivet av år 2020
• Evenemang om territorial dialog 2008 i Brdo pri Kranju, Slovenien
• Internationell workshop i Bath, England inom jordburk, vattenskötsel och
klimatförändring
• Den tredje internationella konferensen om lokal politik i Europa i Ghent, Belgien
• Första forumet för jordbrukets framtid i Bryssel

•
•

Europeisk vindenergikonferens och utställning (EWEC) i Bryssel
Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap: LAG i Sverige söker potentiella partners,
både med vetenskaplig och praktisk erfarenhet, i att göra fisket mera attraktivt och på
samma gång minska näringsnivåerna.
• Kompetenshörnan – Leader kompetenspool
(http://leaderplus.cec.eu.int/cpdb/public/competence/CompSearchFS.aspx)
Under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/74_en.pdf
finns det här numret (på engelska) av nyhetsbrevet.
EXEMPEL PÅ SVENSK LOKAL SAMVERKAN
Runt om i Sverige finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens
utveckling. För att deras arbete skall bli framgångsrikt, är det bl.a. angeläget att de lokala
initiativen kan mötas och understödjas av kommuner, regioner och länsstyrelser. En av
slutsatserna i Glesbygdsverkets studie, Exempel på samverkan kring lokal utveckling, är att
den kommunala nivån är viktig för de lokala utvecklingsgrupperna, inte minst är det bra med
personliga kontakter för ett gott samarbete, liksom att man träffas i olika partnerskap och
andra konstellationer. Mötet människor emellan är alltså nödvändigt, om det skall bli någon
lokal utveckling. Men det är även väsentligt att kommunen ”bryr sig”. Att alla initiativ till
lokal utveckling bör komma underifrån betonas som betydelsefullt, liksom att de offentliga
aktörerna sedan kan stötta dessa. Syftet med rapporten är att beskriva några praktiska exempel
på samarbete mellan olika aktörer. Rapporten finns som länk under webbadressen
http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.aspx?id=9809.
LANDSBYGDSBOENDE NÄRA STAD BÄST VID MATERIELLT OCH SUBJEKTIVT
VÄRDERAD VÄLFÄRD VISAR RAPPORT
Enligt Stakes´ (Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovårdens) rapport om
finländarnas välfärd mår befolkningen allt bättre överlag. Bäst är det att bo på landsbygden i
närheten av städer, både vid materiellt och subjektivt värderad välfärd. Under 2000-talet
verkar ökningen av de regionala välfärdsskillnaderna ha avstannat, men befolkningen
fortsätter att tränga ihop sig i tillväxtcentra. Psykiska och sociala problem är vanligast i de
största städerna, medan försörjningsproblem är mer allmänt förekommande på glesbygden.
Men Finland har även blivit alltmer ojämlikt. Nio av tio finländare i arbetsför ålder är i alla
fall nöjda med sitt liv. Undersökningen visar även att finländarna fortfarande har en stark
tilltro till välfärdsstaten och att majoriteten i stort sett är nöjda med både den sociala servicen
och hälso- och sjukvården. Fler än tidigare anser dock att nivån på den sociala tryggheten är
för låg. Mer om undersökningen och beställningsinfo finns i Stakes pressmeddelande (från
26.2) på webbadress http://www.stakes.fi/SV/Ajankohtaista/Tiedotteet/2008/11sv_2008.htm.
Rapporten om finländarnas välfärd 2008 bygger på en omfattande befolkningsenkät som
utförts av Stakes. I en telefonenkät, där 4530 finländare intervjuades i slutet av år 2006,
ställdes frågor om de svarandes välfärd. Dessutom ville man ha synpunkter på den sociala
servicen, samt hälso- och sjukvården. Enkäten, som hade en svarsprocent på 84, var den
andra i sitt slag. Den föregående genomfördes år 2004.
HÅLLBARHETENS OLIKA ASPEKTER – FORSKARSEMINARIUM MED ”HETT” TEMA
Miljökoordinator Merja Mäensivu och arbetsgruppen för hållbar utveckling vid Åbo Akademi
(ÅA) i Vasa arrangerar ett forskarseminarium, Hållbarhetens olika aspekter, 13.3 kl. 9-16 vid
Academill i Vasa. Seminariet, som behandlar hållbarhetens olika aspekter i Västra Finland,
knyter samman de dynamiska hållbarhetsaspekterna, vilka är unika för varje region. Under
föreläsningarna tar man upp ”Kulturellt hållbar utveckling i Västra Finland”, ”Socialt kapital
och hållbarhet”, ”Ekologiskt hållbar utveckling – strävanden i Västra Finland” och

”Institutioner för hållbar utveckling – en ekologisk modernisering av samhället?” På
eftermiddagen hålls workshops, där syftet är att diskutera nya idéer som inläggen har
inspirerat till. Programmet med namnen på föreläsarna finns under webbadressen
http://www.vasa.abo.fi/fortbildningscentralen/Hallbarhetensolikaaspekter.pdf. Idén med
forskarseminariet, som riktar sig till forskare vid ÅA i Vasa, doktorander, studeranden i
slutskeden av sina studier och andra intresserade, är att skapa kontakt- och diskussionsyta
mellan forskare och olika regionala aktörer. Seminariet är avgiftsfritt, inklusive servering.
Anmälan görs senast 10.3 till miljökoordinator Mäensivu på tel. 06-324 7135 eller
merja.maensivu@abo.fi.
BYAOMBUDEN OCH HÖJNING AV STATSBIDRAGET BYAVERKSAMHETENS
PRIORITERINGAR – BYARÖRELSEN HAR HÅLLIT RÅDSLAG
Ordförande, professor Eero Uusitalo och generalsekreterare Risto Matti Niemi från Suomen
Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) lyfte fram säkrandet av
byaombudssystemet och SYTY:s statsbidrag som främsta prioriteringar, vilka SYTY även i
fortsättningen satsar tid och energi på. Frågan togs upp under byarörelsens rådslag,
Kylätoiminnan neuvottelupäivät, 29.2-1.3 i Helsingfors, en tillställning som hade med
byaaktörer ända från Lappland. Enligt Niemi är det särskilt bra att SYTY är med i det
nuvarande landsbygdspolitiska nätverket, ty det ger byarna möjlighet att påverka den
nationella politiken. Tiden mellan EU-programmen påverkar även SYTY. Niemi beklagade
sig över att projekten är få inom SYTY och personalresursen krympt till fem personer. Det
här betyder att det inte finns just några resurser till det egentliga utvecklingsarbetet och inte
heller för landskapen. Positivt är i alla fall, att Leader-grupperna visat intresse för att använda
Maaseutu Plus – Landsbygd Plus som informationskanal, att SYTY:s byaverksamhetsutskott,
utskottet för aktionsgrupperna, internationella utskottet och ekonomiska utskottet kan reagera
snabbt i ärenden, att kunnandet ökat inom SYTY:s styrelse och att man i början av mars under
Landsbygdsriksdagen i Sverige grundar en europeisk byaverksamhetsorganisation ERCA
(European Rural Community Association). I Finland har byaverksamheten framför sig ett
ökande ansvar för närservicen. Enligt Eero Uusitalo betyder en utvidgning av
kommunstorleken och för byarna ett allt längre avstånd till servicen, att
kommunalförvaltningen behöver finna nya metoder. Sålunda kommer man till att byarna är de
lägsta fungerande enheterna. Uusitalo betonade att det redan finns tecken som tyder på att
man inom byaverksamheten är villig att lösa serviceutbudet. Han prisade även det att den
egna frivilligheten inom lokalutvecklingen har förändrats i praktiken till något vitt och brett.
Den finländska modellen, inom vilken byaaktörerna och aktionsgruppsarbetet har svetsats
samman, är unik i Europa. Forskare Eija Koski från Levón-institutet vid Vasa universitet
berättade om kontraktering som ett system, som man frivilligt kan ta sig an. Grundprincipen i
kontraktering är, att behovet kommer från fältet och att man uppifrån ger frihet i att
förverkliga det på bästa möjliga sätt. Förmedlarorganisation kan vara ProAgria, 4H o.s.v.,
vilka ser uppgiftsbehovet, utser den som skall genomföra det och garanterar finansieringen.
Verksamhetsområden är bl.a. vård- och välfärdsservice, landskapsvård samt
byaverksamhetens och aktionsgruppsarbetets samarbete. Som bäst pågår en
kontakteringsrunda med workshopar på olika håll i Finland. På SYTY:s hemsida under
webbadressen http://www.kylatoiminta.fi/fi/maaseutuplus/body0=3440 finns mer att läsa (på
finska).
ÖVRIGT PLOCK UR MEDIERNA
Kvinnors företagande kan lyfta Sveriges landsbygd
Hela Sverige skall utvecklas, har länge varit ett av centerpartiets slagord. Med partiets
förankring runt om i Sverige känner de väl den kraft och idérikedom som växer på

landsbygden. För landsbygden är en resurs som bättre måste tas till vara, vilket också är ett av
skälen till att centerpartiets partiledare och näringsminister Maud Olofsson valt att besöka
Landsbygdsriksdagen som just nu pågår i Lycksele. Men … Läs mer på adress
http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=3313512.
Svenska Landsbygdsriksdagen tjuvstartade med program för internationella gäster
Som en del av Landsbygdsriksdagens internationella program deltog ett 25-tal gäster vid ett
studiebesök i går på Gammplatsen i Lycksele. Gästerna kom från Åland, Italien, Holland,
Irland, Tyskland, Albanien, Estland, Lettland, Ungern, Skottland och Slovakien. Gästerna …
Läs mer på adress http://www.helasverige.se/?class=cmn_NewsEx&method=view&id=720.
Soneras bredbandsplaner skapar oro ute i skärgården
Många skärgårdsbor, som fått meddelande av Sonera, om att deras fasta telefonkoppling
kommer att avslutas, är mycket oroliga över vad som kommer att hända. Pirjo Hofström,
företagare på Vänö och ordförande för Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS), är
bekymrad … Läs mer på adress http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=123197.
Sändning av Sveriges TV upphör i Nagu och Korpo
Den 1 april upphör sändningen av Sveriges TV i åboländska kommunerna Nagu och Korpo,
vilket har upprört många ortsbor som dagligen tittar på Sveriges TV1, TV2 och TV4. RitvaLena Westerback ville beställa kanalpaketet Norden via Sonera som sköter sändningarna, men
fick svaret … Läs mera.

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.

