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Myndighet 1 och 2 tar över i ”vår förvaltningshistorias största reform” – mellanrapport
presenterades i onsdags
”Lissabonfördraget ger en mer demokratisk union” – HSSL med engagemang på den
första lokala samhällsnivån
Sociala kapitalets brokighet
Två nya numror av Flash News
Nytt informationsblad från Levón-institutet
Läs även detta: OECD:s undersökning om Finlands landsbygdspolitik offentliggörs
17.4, Oro och misstänksamhet i pionjärbyarna inför trådlös framtid, YTR firar 20
år – anmälan senast 4.4, ”Kan en by ha 5000 invånare?” – seminarium om en by i
förvandling

MYNDIGHET 1 OCH 2 TAR ÖVER I ”VÅR FÖRVALTNINGSHISTORIAS STÖRSTA
REFORM” – MELLANRAPPORT PRESENTERADES I ONSDAGS
Statens regionförvaltning indelas i två myndigheter 2010, medan landshövdingarna
slopas tillsammans med länen, med undantag av Åland där statens representant
fortfarande titulerar sig landshövding. Statens rätt splittrade regionförvaltning indelas i
två myndigheter, den ena med tyngdpunkt på utveckling och den andra med övervakande
funktioner. Ur mellanrapporten om reformen av regionförvaltningen framgår även att
miljöcentralerna, vägdistrikten, arbetskrafts- och näringscentralerna, miljötillståndsverken
och arbetarskyddsdistrikten skall bort. Reformens andra del är att samtidigt stärka
landskapsförbunden, men huruvida landskapens antal förblir vid 19 eller mindre, är öppet.
I feedbacken man fått, är de flesta nöjda med den nuvarande landskapsindelningen. Enligt
förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi håller den raska tidtabellen för reformen
och hänvisar till regeringsprogrammet, som utgår ifrån att de nya förvaltningsstrukturerna
skall träda i kraft 2010. I slutet av mars 2009 är slutrapportens bakre gräns. Målsättningen
med reformen är att förenkla administrationen, göra den mer flexibel för ärenden som går över
sektorgränser, samt mer kundinriktad.
Österbottens förbunds landskapsdirektör Olav Jern är en av dem som suttit med och
arbetat fram mellanrapporten. Enligt Jern är det här det mest slarvigt gjorda betänkande
han varit med om att sammanställa under sina 32 år som medlem i olika arbetsgrupper
och kommissioner. Få konkreta förslag till hur strukturerna skall se ut i framtiden finns
med, vilket beror främst på att ministerierna håller fast vid sina uppgifter. Det finns många
uppgifter i centralförvaltningen som kunde överföras till landskapen. Däremot är Jern
nöjd med att det finns en tydlig skrivning med, som klart säger att servicen på svenska
skall garanteras. Uppgifterna ovan är hämtade ur artiklar i torsdagens (3.4) upplaga av
Vasabladet. Se även finansministeriets pressmeddelande (från 2.4) under webbadressen http://
www.vm.fi/vm/sv/03_pressmeddelanden_och_tal/01_pressmeddelanden/20080402Projek/
name.jsp.
Inom Nylans förbund är man besviken på statens regionalförvaltning och anser att

mellanrapporten väcker många frågor. Förbundet kräver nu bl.a. att ett beslut om fusion
mellan Nylands och Östra Nylands förbund bör göras utan dröjsmål. Förvaltnings- och
kommunminister Mari Kiviniemi lovar för sin del att landskapet Östra Nylands öde avgörs
under våren lopp. Uppgifterna är hämtade ur YLE:s Internytt (3.4) på webbadress http://
svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=125536.
”LISSABONFÖRDRAGET GER EN MER DEMOKRATISK UNION” – HSSL MED
ENGAGEMANG PÅ DEN FÖRSTA LOKALA SAMHÄLLSNIVÅN
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) anser att Lissabonfördraget på många
sätt ger en mer demokratisk, tydlig och öppen union. Fördraget innebär att besluten fattas
så nära medborgarna som möjligt, samt att en öppen, tydlig och regelbunden dialog skall
föras med det civila samhället, vilket är mycket positivt. Men samtidigt är det oroande
att befogenheter flyttas från nationell till europeisk nivå. Det här försvagar den svenska
suveräniteten och möjligheter till lösningar som passar just Sverige. HSSL vill tillägga en
aspekt, nämligen bestämmelserna om demokratin och vikten av att den lokala nivån ges
inflytande. HSSL:s engagemang finns på den första lokala samhällsnivån, bland de 4500
lokala utvecklingsgrupperna i Sverige. Dessa grupper representerar en deltagardemokrati,
som kompletterar den representativa demokratin. De lokala utvecklingsgrupperna svarar
för helheten lokalt i bygden, under den kommunala nivån, och representerar den lokala
allmännyttan. Det folkliga engagemang som de mobiliserar, är en betydande kraft för
samhällsutvecklingen. Den här första samhällsnivån bör stärkas på olika sätt, t.ex. inom
samhällsplaneringen och som aktörer i EU-programmen. Det är viktigt att European Rural
Community Association (ERCA – ett nätverk av nationella byarörelser i Europa) och andra
europeiska landsbygdsorganisationer inte bara inbjuds att delta i möten och grupper av olika
slag, utan dessutom ges möjligheter att medverka och agera. Enligt ordföranden för HSSL
Karl-Erik Nilsson har de en synnerligen viktig uppgift i att stärka civilsamhällets kapacitet
lokalt och kan bli en motvikt till de starka krafter som drar mot ekonomisk och geografisk
koncentration i Europa. Uppgifterna finns på HSSL:s hemsida under webbadressen http://
www.helasverige.se/?class=cmn_NewsEx&method=view&id=734.
Vid sitt möte i Lissabon 13.12.2007 undertecknade stats- och regeringscheferna i EU:s 27
medlemsländer ett nytt fördrag, som kommer att ge EU moderna institutioner och bästa
tänkbara arbetsmetoder, så att man på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kan lösa de
problem som dagens verklighet ställer oss inför. EU-medborgarna vill att EU skall ta itu
med sådana frågor som globalisering, klimatförändring, befolkningsutveckling, säkerhet
och energifrågor. Lissabonfördraget stärker demokratin i EU och underlättar för EU
att kontinuerligt arbeta för medborgarnas intressen. Mer om Lissabonfördraget finns på
webbadressen http://europa.eu/lisbon_treaty/index_sv.htm.
SOCIALA KAPITALETS BROKIGHET
Socialt kapital, som härrör från sociologin men har inkorporerats i ett flertal andra discipliner,
är ett begrepp som under 1900-talets sista årtionden vann stor utbredning. Forskare inom
de ekonomiska vetenskaperna har även intresserat sig för begreppet och dess möjligheter
att ge en mer mångsidig förklaring till fenomen som inte tillfredsställande kan förklaras
med företagsekonomiska begrepp. Det sociala kapitalet kan bestå av de relationer som
företagen eller företagets nyckelpersoner innehar till omvärlden. Det kan även vara fråga om
kontakterna till andra företagare. Det sociala kapitalet utgör då en grund till det mervärde för
det enskilda företaget och för samhället, vilket kan skapas genom samarbete mellan företag.
Intressant studieobjekt i detta fall utgör exempelvis Gnosjö i Sverige eller Silicon Valley
i USA. Det sociala kapitalet i företaget kan också sägas utgöra det värde som företagets

externa kontakter utgör och som till denna del kan sägas vara nära besläktat med begreppet
goodwill. Förutom enskilda individer och företag, kan socialt kapital sägas vara en tillgång
som innehas av hela samhällen, vilket då är fråga om en kollektiv nyttighet som är beroende
av samhällsmedlemmarnas engagemang och attityder. Att vissa länder, regioner, städer,
stadsdelar kan sägas var mer framgångsrika än andra, kan åtminstone delvis förklaras med
en rikligare mängd socialt kapital i området i fråga. Det sociala kapitalet kan även i sådana
fall erodera. Den kanske mest kände forskaren inom ämnet, Robert Putnam, anser att det
sociala kapitalet i USA avsevärt minskat under de senaste årtiondena och härleder detta
bl.a. ur en allmän nedgång i föreningsengagemanget överlag i USA. Kritikerna hävdar i
sin tur att han förenklat sanningen märkbart i fråga om samhällsförändringarna i USA. Då
Svenska Österbotten av tradition ansetts som föreningslivets förlovade land, inställer sig
frågan här om det sociala kapitalet i det österbottniska samhället i så fall även lidit av den
nedgång i föreningsaktiviteter, som är ett faktum även här? Det sociala kapitalet kan också
ta sig negativa yttringar, som då en grupp i samhället bygger upp ett starkt socialt kapital på
bekostnad av andra grupper. Det hävdas ibland att ett visst lokalsamhälle inte är gynnsamt
för företagande, t.ex. företagen upplever att de inte känner sig välkomna i samhället. Då kan
samhällsplanering och byggande av infrastruktur ha stor betydelse för hur det sociala kapitalet
i samhället uppfattas av företagen. Vad sedan gäller fusioner, kan ett företags sociala kapital
gå förlorat vid sammanslagningar. En omständighet som kunde ägnas större uppmärksamhet,
även i Finland, när man med enbart effektivitetsvinster som motiv driver på allehanda
fusioner, inte bara inom näringslivet, utan också t.ex. inom statliga servicestrukturer eller i
fråga om kommunsammanslagningar. Uppgifterna är hämtade ur en artikel i senaste veckas
onsdagsupplaga (26.3) av Vasabladet, vilken skrivits av doktoranden vid institutionen för
entreprenörskap och företagsledning vid Svenska handelshögskolan i Vasa.
TVÅ NYA NUMROR AV FLASH NEWS
Nummer 76, 15 mars 2008 av Flash News Leader+ Observatory från Leader+ Contact Point
innehåller följande nyheter:
• I fokus – Leader+ -uppföljningsindikatorer
• Seminarium i Cordóba, Spanien om samarbete
• Seminarium i Brno, Tjeckien om möjligheter och framtidsperspektiv för unga
jordbrukare
• Konferens i Venice, Italien om decentralisering och koordination: dubbelutmaning för
arbetsmarknaden
• Den andra internationella sammankomsten för regional och lokal utveckling hålls i
Tangiers, Marrocko
• Workshop i Dublin, Irland om serviceinnovation vid regional tillväxt
• Den sjätte konferensen för landsbygdsföretagande hålls i Dumfries, Skottland
• Sammankomst i Dumfries, Skottland inom regional landsbygdsutveckling: hållbar
utveckling, kultur och ekonomi
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap: Ett finskt LAG söker potentiella partners i
syfte att uppmuntra ungdomar att spela dragspel.
• Kompetenshörnan – Leader komptenspool (http://leaderplus.ec.europa.eu/cpdb/public/
competence/CompSearchFS.aspx)
Under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/76_en.pdf
finns det här numret (på engelska) av nyhetsbrevet.
Nummer 77, 31 mars 2008 av Flash News Leader+ Observatory innehåller dessa nyheter:

I fokus – Samarbete under Leader+ -initiativet
Internationell kongress i Valencia, Spanien om utveckling av landsbygdsmiljön via
turism
• Workshop i Ötz, Österrike om Leader för Alperna: kompetens genom samarbete
• Konferens i Bryssel om insikter i strategier och inflytande av jordbrukarnas kollektiva
agerande
• På olika europeiska platser hålls den tionde europeiska parkdagen: naturen
överbryggar gränser
• På olika håll i Storbritannien hålls en öppet hus-dag hos jordbrukare
• Konferensen Green week 2008 i Bryssel
• Seminarium i Newport, Wales om möjligheter och belöning för regional utveckling
genom IKT: nya paradigm – nya utmaningar
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap: Ett franskt LAG med en av Europas mest
betydelsefulla ekskogar på sitt område söker potentiella projektpartners, för att skapa
virtuellt projekt om eken.
• Kompetenshörnan – Leader kompetenspool
(http://leaderplus.ec.europa.eu/cpdb/public/competence/CompSearchFS.aspx)
Under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/77_en.pdf
finns det här senaste numret (på engelska) av nyhetsbrevet.
•
•

NYTT INFORMATIONSBLAD FRÅN LEVÓN-INSTITUTET
Innehållet i årets första informationsblad (1/2008) från Vasa universitets Levón-institut är bl.a.
följande:
• Levón-institutet med i Sydösterbottens regioncentrumprogram
• Sedus förmän i utbildning: Unit Management 5 körde i gång
• Kundlojalitetens natur på elmarknaderna
• Inom regioncentrumprogrammet utvecklas kunskapsintensiv företagsservice
• Spirit-projektet på slutrakan – Kreativ galenskap kan vara socialt kapital
• Landsbygdsutvecklarna på kontrakteringsrunda
• ”Livet är laiffi!”
• Funderingar Hannu Katajamäki: Kommunreformen får inte glömma landsbygden
Informationsbladet (på finska) finns att läsas på Vasa universitets hemsida under
webbadressen http://www.uwasa.fi/midcom-serveattachment-6655/nettilevon08%271.pdf.
LÄS ÄVEN DETTA
OECD:s undersökning om Finlands landsbygdspolitik offentliggörs 17.4
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) offentliggör sin
landsundersökning om den finländska landsbygdspolitiken 17.4 kl. 14 i Helsingfors
universitets huvudbyggnad (auditorie XII). Som arrangörer för tillställningen, som hålls på
engelska, fungerar Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) och Helsingfors universitets
agrikultur-forstvetenskapliga fakultet. Medverkar gör bl.a. experten inom OECD:s
landsbygdspolitik Nicola Crosta. Läs om programinnehållet (på engelska) under webbadress
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/446/OECD_julkaistamistilaisuus_1704.pdf.
Oro och misstänksamhet i pionjärbyarna inför trådlös framtid
Tre byar (Padva, Wättlax och Grundsund) i Ekenäs är på väg in i den trädlösa åldern.
TeliaSoneras planer att ta bort de gamla kopparledningarna till telefon- och dataförbindelse
och i stället bygga upp ett system med trådlösa telefoner och bredbandsförbindelser,
skapar oro och misstänksamhet bland dem som bor i de tre pionjärbyarna. I går kom

bredbandschefen Baku Karasar från TeliaSonera till Bromarf för … Läs mer på adress http://
svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=125632.
YTR firar 20 år – anmälan senast 4.4
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) håller 20-årsfest på Restaurant Bank 18.4.
Festen är uppdelad så att på dagen hålls ett gediget jubileumsseminarium, medan kvällen är
till för fest. Under seminariet ser man på landsbygdspolitikens och YTR:s gårdag, nuläge och
framtid. Men innan det här, får man bl.a. ta del av OECD:s syn på Finlands landsbygdspolitik,
som ges av José Antonio Ardavín från OECD-sekretariatet, samt kommentar och en analys
av YTR sett ur landsbygdspolitiska forskarens ögon, som hålls av professorn vid MTT
(Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi) Hilkka Vihinen. På kvällsfesten
talar sedan minister Kalevi Hemilä om YTR:s tväradministrativa verksamhet i ministeriet,
medan YTR-historieskrivaren Annastiina Henttinen redogör över ämnet ”Första intrycken av
YTR”. Anmälan görs senast i dag (4.4). Läs mer (på finska) i inbjudan på adress http://www.
maaseutupolitiikka.fi/files/443/kutsusaate.pdf och programbladen på adresserna http://www.
maaseutupolitiikka.fi/files/441/ohjelma_paiva.pdf respektive http://www.maaseutupolitiikka.
fi/files/442/ohjelma_ilta.pdf.
”Kan en by ha 5000 invånare?” – seminarium om by i förvandling
Hur skall Sibbo klara av den snabba tillväxttakt som planeras och vad sker med
byagemenskapen? Forum Östra Nyland och Östra Nylands Byar rf vill försöka få svar på
sådana här frågor och arrangerar därför sitt första seminarium för i år den 16 april i Nickby
kring temat by i förvandling. I panelen sitter bl.a. ordföranden för kommunstyrelsen i
Sibbo Christel Liljeström och professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet, Hannu
Katajamäki, som tillika är landsbygdsprofessor. Läs mer om programinnehållet under
webbadressen http://www.itukylat.fi/categories.asp?document_id=2133&cat_id=52.
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.

