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Cit:

”Början till all klokskap är att inse fakta.”
Försvarsministern och ordföranden för Sfp Stefan Wallin som hänvisar till president
Juho Paasikivis levnadsvisdom angående den kommande kommunreformen. Wallins
tolkning av det realpolitiska läget är att kommunreformen, kommer att beröra varenda
kommuninvånare i Finland. Precis som inför kommun- och servicestrukturreformen
skall Svenskfinland också denna gång greppa styrpinnen och själv hålla i sin framtid
(Vasabladet 28.9).
”Själv brukar jag säga att jag är ”chef för lättare underhållningen och
underhållet”, en amper spindel mitt i nätet – jag känner då det rycker i någon av
trådarna. Då ser jag till att önskemålen i gräsrötterna når toppen i
kommunhierarkin vid behov. Jag är också kommunens trendspanare som försöker
fånga upp trender som lockar invånare och ungdomar att stanna. Jag är länken
mellan kommunen och invånarna.”
Resurspersonen Katta Svenfelt i Pedersöre, Österbotten i tidningsintervju (Maaseutu
Plus – Landsbygd Plus 4/2011 utkommer 3.11).
”Det känns som om 2011 blir förändringens år för närmatens del. Tåget har vänt –
nu är det dags att skyffla mer kol i pannan.”

Staffan Björkell i ledaren för tidningen Landsbygdens Folk om att sedan begreppet
närmat uppstod, har det inte varit så inne som nu, inte heller har diskussionen tidigare
resulterat i så många konkreta åtgärder som nu, inte minst på producenthåll
(Landsbygdens Folk 7.10).

”DET ÄR AV STÖRSTA VIKT ATT DE REGIONALA SKILLNADERNA BEAKTAS VID
REFORMEN” – KOMMUNFÖRBUNDETS VD KARI-PEKKA MÄKI-LOHILUOMA
Enligt Finlands Kommunförbunds verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma måste
kommunernas syn respekteras i samband med den kommunstrukturreform som nu är under
beredning. Med tanke på utvecklingen av den kommunala servicen, kommundemokratin och
den lokala ekonomin bör kommunerna få reella möjligheter att påverka de beslut som berör
deras områden, så att fungerande lösningar kan garanteras också för framtiden.
Kommunförbundet presenterade 20.4 modellen för en stark primärkommun som kunde
genomföras i form av tre olika varianter: Helsingfors med omgivande kommuner kräver en
separat granskning, medan man i övriga delarna av landet i första hand bör bilda starka
primärkommuner som utgår från pendlings- och serviceområden eller andra funktionella
helheter. Dessutom bör det, där förutsättningar för starka primärkommuner saknas, bildas
distriktskommuner som bygger på mellankommunalt samarbete. För att den kommunala
servicen skall kunna tryggas behövs utöver de strukturella förändringarna också nya sätt att
producera tjänsterna, där utgångspunkten på sikt är en livskraftig kommun med tryggade och
effektiviserade tjänster. Mäki-Lohiluoma bedömde att Kommunförbundet vill öka
möjligheterna att introducera nya koncept för fungerande närinflytande och en ny slags
kommundelsförvaltning för de kommuner som vill införa den. Då kommunerna blir större,
behövs det nya sätt att trygga invånarnas inflytande i närmiljön. Sedan måste kommunallagen
revideras jämsides med kommunstrukturen. Enligt Mäki-Lohiluoma bör den nya
kommunallagen, som också skall innefatta de nya kommunstrukturmodellerna, vara i full
användning under den fullmäktigeperiod som börjar 2017. Man bör ha fattat avgörandena
innan den nuvarande riksdagens mandatperiod löper ut. Mäki-Lohiluoma talade vid
Birkalands landsbygdsforum i Tammerfors 4.10. Uppgifterna är från Kommunförbundets
pressmeddelande (från 4.10) som finns på webbplatsen Kommunerna.net under adressen
http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/media/pressmeddelanden/2011/10/Sidor/ko
mmunerna-maste-ha-reella-mojligheter-att-paverka-i-reformen.aspx.
PENDLINGSOMRÅDET INGEN BRA PLATTFORM FÖR INVÅNARNÄRA TJÄNSTER
Regeringen vill se pendlingsområden som underlag för nya starka primärkommuner i Finland,
men Juha Kostiainen, bas för ett Sitra-program för offentliga styrsystem och expert på
stadsregionala strategier, menar att pendlingsområdet inte är den ultimata plattformen för
kommunala tjänster. I en gästkolumn i Helsingin Sanomat (6.10) fastslår Kostiainen att
pendlingsområdena är ypperliga som underlag för markplanering, trafik- och näringspolitik
och stads-regionens marknadsföring, men inte nödvändigtvis det ultimata redskapet då det
gäller människonära tjänster som vård och omsorg. Dels finns inga utredningar som visar att
större enheter är kostnadseffektivare och dels kan vi med en sådan modell få standardiserade i
stället för individuellt anpassade tjänster, en alltför centraliserad service och stor byråkrati.
Hälsovårdens aktuella utmaningar bottnar inte i kommunstrukturen, utan snarare i att utbudet
varierar, samt att finansieringen är splittrad på många kranar. Kostiainen anar att vi med
nuvarande system är på god väg in i en amerikansk verklighet, där de arbetsföra och
sjukförsäkrade kan tillgodogöra sig tjänster som andra inte har en chans att komma åt –
samhällsklyftorna vidgas. Därför vill han och Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Sitra bygga upp en helt ny beställare-producent-modell för hälso- och äldrevården i vårt land,

där finansieringen styrs till ett nationellt organ som ger patienten/klienten helt fria händer att
välja det vårdalternativ som bäst passar henne själv. I de glest bebodda områdena, som faller
utanför stadsregionerna, är det faktiskt svårt att se hur kommunerna skall få till ett
skatteunderlag och en personalstab som klarar av vårdfrågorna, men här kunde staten ta över
beställaransvaret för hälso- och äldrevården, helt enligt ovannämnda Sitra-modell.
Uppgifterna är från Vasabladets ledare 10.10, skriven av Kenneth Myntti. Ledaren finns även
på tidningens nätupplaga på http://www.vasabladet.fi/Ledare/Story.aspx?linkID=174371.
”BÖRJA SNABBT MED BEREDNINGARNA FÖR EGENKOMMUN I
VASAREGIONEN” – PROFESSOR HANNU KATAJAMÄKI
Finns viljan, har man i Vasaregionen en möjlighet att grunda en spännande och ljusstark
EgenKommun (arbetsnamn) med 110 000 invånare. De gamla baskommunerna, inklusive
Vasa, skall bort och ersättas med EgenKommun som inte är ett utvidgat Vasa, utan det nya
millenniets brokiga baskommun, där styrkorna är lokalsamhällenas mångfald, mångsidiga
arbetsmarknader, decentraliserad administration, behörig närdemokrati, heterogen kultur,
omfattande utbildningsmöjligheter och språklig pluralism. Tvivel som framförts mot den nya
stora kommunen, är att demokratin skulle försvagas, att landsbygden skulle lida och att
svenskans ställning skulle bli sämre. Men EgenKommun skall basera sig på lokalsamhällenas
vardag, där utgångspunkten är medborgarnas geografi och behörig närdemokrati som har en
redig anknytning till alla beslutsprocesser. Arbetsfördelningen är transparent mellan
centraliserade och decentraliserade förfaranden. Landsbygden, som är en oupplöslig del av
EgenKommuns dragnings- och konkurrenskraft, erbjuder brokiga boendemiljöer. Här finns
också nya möjligheter för näringar. Landsbygdsstrategin är smart specialisering.
EgenKommuns behöriga närdemokrati och språkligt kunnande garanterar full service på
svenska, och för att stärka svenskans ställning, grundar man en koordineringsenhet för
svenskspråkig service. Man skulle börja beredningarna för EgenKommun så snabbt som
möjligt, och det viktigaste temat för nästa års kommunalval må vara just EgenKommun. Den
nya kommunen skulle kunna starta i början av år 2015, eller senast i början av 2017. Det
slutliga beslutet skulle fattas efter förpliktande folkomröstning. Uppgifterna är hämtade ur
kolumntexten Framåt, framåt. Den ingick i Vasabladet (3.10) och skrevs av professorn i
regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäki, som kan tänka sig att börja
sondera utgångspunkterna för EgenKommun om intresse finns bland Vasaregionens invånare
och beslutsfattare.
VAR TREDJE PENDLAR TILL ETT ARBETE UTANFÖR HEMKOMMUNEN VISAR
STATISTIKCENTRALENS SIFFROR
Var tredje av alla sysselsatta pendlar, alltså arbetar utanför sin egen hemkommun. Pendlingen
sker närmast i riktning mot de stora städerna och centralkommunerna. Det finns stora
variationer i andelen pendlare när man ser till kommun, där andelen utpendlare av de
sysselsatta är störst i Grankulla (80,0 procent), Lemland (79,3 procent) och Rusko (76,6
procent), medan man arbetar minst utanför den egna kommunen i Kuusamo (8,5 procent),
Rovaniemi (9,0 procent) och Brahestad (9,6 procent). Den största andelen inpendling till
kommunen finns även i Grankulla (67,3 procent av inom området arbetande). I Jomala, Reso,
Tusby och Birkala är andelen inpendlare från andra kommuner mer än 60 procent av de
sysselsatta (inom både privata och offentliga sektorn), medan de lägsta andelarna inpendlare
(under 10 procent) har Kumlinge, Brändö, Rovaniemi, Suomussalmi, Kuusamo och Lieksa.
Ungefär 90 procent av de sysselsatta arbetar inom den egna ekonomiska regionens område,
varav man i Helsingfors ekonomiska region pendlar man klart minst till andra ekonomiska
regioner (3,1 procent). Andra ekonomiska regioner med låg utpendling är Vasa (6,8 procent),
Joensuu (7,0 procent) och Kemi-Torneå (7,1 procent), medan det av de sysselsatta som bor i

den ekonomiska regionen Ålands landbygd eller Kyrönmaa, har över hälften ett jobb utanför
sin egen ekonomiska region. När det gäller pendling till ekonomiska regioner, är
procentandelarna störst i Mariehamns stad (55,2 procent), Riihimäki (27,3 procent) och
Ålands landsbygd (24,0 procent). I dessa ekonomiska regioner arbetar således relativt sett
flest invånare, vilka är bosatta i andra ekonomiska regioner. Uppgifterna är från ett av
Statistikcentralens offentliggöranden (från 6.10) som finns med länkar till publikationen och
tabellbilagan under adressen http://www.stat.fi/til/tyokay/2009/03/tyokay_2009_03_2011-1006_tie_001_sv.html. Sysselsättningsstatistiken är från år 2009.
BUDGETPROPOSITIONEN 2012 – NÄSTAN OFÖRÄNDRAT ANSLAG FÖR
LANDSBYGDSUTVECKLINGEN
Enligt budgetpropositionen 2012 uppgår anslaget för jord- och skogsbruksministeriets
(JSM:s) förvaltningsområde till sammanlagt 2 704 miljoner euro, en minskning på 128
miljoner euro (4,5 procent) jämfört med 2011 års ordinarie budget. Intäkterna är 894 miljoner
euro, en ökning på 3 miljoner euro. Intäkterna från EU uppgår till 859 miljoner. För jordbruk
reserveras 2 063,9 miljoner euro (76 procent) av anslaget, en minskning på 90,2 miljoner euro
jämfört med år 2011. Målet är bl.a. att trygga jordbrukets och livsmedelskedjans bär- och
konkurrenskraft och en fortsatt produktion i hela landet. Anledningen till anslagsminskningen
är att man inte föreslår överföring av budgetanslag till Gårdsbrukets utvecklingsfond och att
det för avträdelsestöd avsätts ca 28,5 miljoner euro mindre. Jordbrukets nationella stöd och
miljöstöd, samt räntestödet för landsbygdsnäringar, minskar med sammanlagt 27,5 miljoner.
Av dessa besparingar är 45,5 miljoner euro en följd av regeringsprogrammet.
Landsbygdsutvecklingens andel är 163,9 miljoner euro (6 procent), en minskning på 1 miljon
euro. Regeringens mål är att behålla landsbygden livskraftig genom att utveckla landsbygden i
riktning mot en attraktiv boendemiljö, konkurrenskraftig etableringsplats för företag och
arbetsplats för invånare, samt som ytterligare utmaning att få befolkningsutvecklingen mellan
glesbygden och kärnlandsbygden i balans, att förbättra sysselsättningen och diversifiera
näringsverksamheten. I enlighet med regeringsprogrammet övergår anslaget för
landsbygdsutvecklingen till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Mer om
andra poster inom JSM:s förvaltningsområde finns på ministeriets hemsida under adressen
http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/pressmeddelanden/111005_budjettisv.html.
FÖRÄNDRING GER NYA MÖJLIGHETER FÖR YTR I REGERINGSPROGRAMMETS
VIRVLAR– YTR:s NÄTKOLUMN
Den enskilda meningen i regeringsprogrammet som slår fast flytten – ”Sektionen för
landsbygdspolitik i enheten för landsbygdsutveckling vid JSM:s jordbruksavdelning flyttas till
ANM:s enhet för regionutveckling.” – verkar enkel, men de gångna månaderna har visat att
den är allt annat än det. Meningen innebär inte endast att en sektion och några människor
flyttas, utan den påverkar hela Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), tillsammans
med den, nationella landsbygdspolitikens ställning och framtiden för ett vidsträckt nätverk
som omfattar flera hundra människor. YTR har traditionellt haft två starka stödben: jord- och
skogsbruksministeriet (JSM), som stått för de huvudsakliga personresurserna, och arbets- och
näringsministeriet (ANM), vilka tillsammans har delat på kostnaderna för den löpande
verksamheten. Trots det har verksamheten alltid bedrivits på en bred front. Den har kopplat
samman statsförvaltningen som helhet och många aktörer inom landsbygdsutvecklingen, från
byar till internationella arenor. En horisontell aktör inom politiken har alltid en svår sits i en
sektorformad administration. Dess rätta plats är inte att vara nerbäddad i den djupa
organisationsstrukturen i ett ministerium, men så har det varit och så kommer det att vara
även framöver, bara husbonden byts ut. Utlåtandena om regeringens proposition om
flyttningen av personer och medel präglas av en oro för kontinuiteten i YTR:s verksamhet och

dess resurser, där de tillgängliga anslagen för projektverksamhet kommer att minska, då
YTR:s verksamhetskostnader i fortsättningen måste betalas härifrån. I bakgrunden pågår
dessutom en intensiv debatt om den totala potten för projekten, men vi tror i alla fall på ett
relativt bra slutresultat, bara vi bygger upp fungerande och diskuterande samarbetsmönster i
detta nya läge. Utlåtandena sporrar också att bygga nytt och skapa allt närmare kopplingar
mellan regionpolitiken och landsbygdspolitiken, särskilt på regional nivå. ”Blir månne även
landskapens landsbygdspolitiska grepp starkare genom detta?” Men stora frågor väntar dock
fortfarande på svar. ”Hur kan vi till exempel säkerställa en bättre sammanjämkning och
samordning av den nationella och EU-delfinansierade landsbygdsutvecklingen – något som ju
också statsrådet efterlyst?” Å andra sidan råder det en positiv spänning och nyfikenhet i
luften. ”Lyckas vi skapa ett starkare landsbygdsperspektiv inom regionpolitiken och bidra till
verksamheten med goda verksamhetsmetoder som finslipats inom den praktiska verksamheten
i 20 års tid?” Det är åtminstone vad man förväntar sig av oss. Dessutom väntar en stor grupp
människor på oss, med vilka vi har fört ett konstruktivt samarbete i flera år. Texten för
oktober månads nätkolumn ”Stämningar i regeringsprogrammets virvlar” har skrivits av
Kirsi Viljanen som är landsbygdsinspektör vid JSM till årets slut och vid ANM från början av
nästa år. Hela texten kan läsas på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida på
http://www.landsbygdspolitik.fi/sv/information/natkolumner/stamningar_i_regeringsprogram
mets_virvlar.html.
PEDERSÖRE – DEN BYVÄNLIGA KOMMUNEN
Pedersöre i Österbotten, som nominerades till Årets byvänligaste kommun 2011 men
förlorade knappt i slutspruten mot Ilomants i östra Finland, är ett intressant exempel på en
levande landsbygd med sina 19 byar. I stället för att bygga ett kommuncentrum, har man
satsat på service i de olika byarna – närhet till daghem, skola, arbetsplats, service och natur
gör att byarna växer, inte avfolkas. Pedersöre är också en föregångare i det att man redan för
sju år sedan anställde en resursperson, projektsekreterare Katta Svenfelt, med uppgift att
inspirera byar och föreningar till utvecklingsarbete. Svenfelt är länken mellan kommunen och
invånarna. Hon inspirerar föreningar, byar, småföretagare och evenemangsarrangörer till att
förverkliga sina idéer och hjälper dem att hitta finansieringskanaler. Genast då de första EUprojekten kom igång 1997, fanns Svenfelt med som projektledare. Projekten blev många
under åren, bara under 5b-perioden var det över 30 byaprojekt som hon på något sätt var
involverad i. Tack vare kommunens positiva syn på projektfinansiering och kommunala
andelar har de flesta projekt kunnat genomföras. Åldersstrukturen i kommunen är positiv, där
24,5 procent av befolkningen är under 15 år, delvis tack vare projekten som ökat trivseln i de
olika byarna. Svenfelt vill gärna ta fram en förändring som skett. För två år sedan frågade hon
i en enkät vilka behov byarna och föreningarna hade. Behovet av renoveringar och byggande
kom fram i 85-90 procent av svaren, men då samma enkät upprepades i år, blev svaren helt
andra: trygghet, evenemang, aktiviteter, närhet till varann, aktiviteter som lockar unga m.m.
Svenfelts stora dröm är att Pedersöres alla nitton byar skall ha en egen aktuell byaplan för att
stå starka och vara redo då eventuella kommunsammanslagningar når nejden. ”Med en bra
byaplan i ryggen står vilken by som helst stark och kan utvecklas utan att tappa sin identitet,
oberoende av hur landet ligger”, säger Svenfelt övertygande. Tillsammans med Aktion
Österbotten rf:s byaombudsman pågår planeringen av en riktig ”drive” bland byarna. Texten
är från en artikel, skriven av tf Leader-rådgivare Britt-Marie Norrgård på Aktion Österbotten
rf, till ett kommande nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus.
LÄS ÄVEN DETTA
Organisationen Grain fick ”Alternativa Nobelpriset” för bekämpning av Land Grabbing

Den internationella organisationen Grain, som bekämpar s.k. Land Grabbing, har utsett till en
av årets fyra Right Livelihood-pristagare. Right Livelihood-priset betecknas populärt som det
”Alternativa Nobelpriset” och delas ut av Right Livelihood Award-stiftelsen i Stockholm.
Juryn hyllar organisationen för ett världsomfattande arbete med att skydda småböndernas
försörjning och rättigheter, och för dokumentation och kritik av utländska investerares
storskaliga uppköp av mark i utvecklingsländer. Land Grabbing, alltså uppköp av mark i stor
skala, innebär att investerare hanterar jordbruksmark som en handelsvara. Världsbanken,
International Land Coalition, Grain och andra organisationer uppskattar att ca 60-80 miljoner
hektar jordbruksmark har köpts upp eller arrenderats ut i över 60 mestadels fattiga länder
under de senaste åren. Ytan motsvarar nästan hälften av jordbruksarealen i EU. Priserna delas
ut vid en ceremoni i Sveriges Riksdag 5.12. Right Livelihood-priset har delats ut sedan 1980.
Uppgifterna är från tidningen Landsbygdens Folk (7.10). Se även hemsidan för Right
Livelihood Award under adressen http://www.rightlivelihood.org/home.html.
Resans tidslängd är problemet i skärgården
Det är inte avståndet från fastlandet till en ö som utgör hinder för att bo och arbeta i
skärgården, utan det är tiden det tar att komma dit. Det här menar den åländske
skärgårdsutvecklaren Christian Pleijel efter att ha deltagit i en europeisk studie om öar. Man
kan ta som exempel avståndet från Vårdö Hummelvik till Brändö Torsholma. Det är 25 sjömil
(1 sjömil = 1 852 m), vilket på en åländsk landsväg tar 40 minuter att köra, förutsatt att du
håller en hastighet på 70 km i timmen. Överfarten sjövägen tar däremot 2 timmar och 35
minuter, en tid som man på landsväg skulle hinna tillryggalägga 182 km. Studien, som är en
del av ett större europeiskt forskningsprojekt, går under namnet Euroislands, med målet att
analysera de europeiska öarnas möjligheter att utvecklas. Uppgifterna är från Österbottens
Tidning (3.10).
Skördefesten på Åland vilar inte på lagrarna – arbetet med nästa års fest redan igång
När Skördefesten på Åland, www.skordefest.ax, startade för 14 år sedan hittade omkring 2
000 personer till Marknaden som då var den enda besökspunkten. Ifjol var besökssiffran totalt
uppe i 15 600 besökare och i år 19 700. Av dem var ungefär 3 000 personer utifrån, beräknar
Lena Brenner, verksamhetsledare på Ålands Landsbygdscentrum. Det är alltså besöksrekord
igen, men samtidigt en sporre och en morot. För redan nu inleds arbetet med nästa års
Skördefest, där de deltagande gårdarna skall vara klara den sista november. Även arbetet med
att gå igenom alla de tusentals skördefestpassen med alla värdefulla kommentarer, som är en
viktig del i produktutvecklingen för Skördefesten, inleds genast. I år hade man för första
gången ett tema, Ungt entreprenörskap på landsbygden. I anslutning till detta anordnades ett
seminarium där både åländska, finländska och svenska föreläsare deltog – däribland Thilde
Höök. Över 100 personer medverkade vid seminariet, men även gårdarna såg till att lyfta fram
ungdomarna i sin verksamhet. Årets Skördefest (16-18.9) i siffror är följande:
totalt 19 700 gäster
på Öppna Gårdar gjordes 64 900 besök av 13 200 gäster
Marknaden gästades av 6 500 personer
på Skördefesten deltog 34 Öppna Gårdar
på Marknaden deltog 50 försäljare/utställare
sammanlagt deltog ca 1 000 personer i arrangemanget av Skördefesten – av dem var ca
180 försäljare
ca 20 bussar från Sverige och Finland besökte Skördefesten
ca 3 000 gäster besökte Åland under Skördefesten
Fiberkabeldag hålls i morgon i Lovisa

Evenemanget Fibern kommer till byn hålls i morgon 11.10 kl. 10-16 på Malmgård Egendom i
Lovisa. Som arrangörer fungerar LiljeNET fiberkabelandelslag, www.liljenet.fi, i samarbete
med projektet Sadan Megan Maakunta, www.satamegaa.fi, Finlandssvenkt Fiberforum,
http://bredband.selfip.net/forum, och Malmgård Egendom, www.malmgard.fi. I Malmgårds
Bryggeri kan man bekanta sig med fiberkabelprodukter, diskutera och utbyta erfarenheter
med fiberbyggare, projektfinansiärer och försäljare av branschens produkter. Under dagen ges
olika informationspuffar. Vid LiljeNET:s fiberkabelbygge (Veckabyvägen 153), som befinner
sig på ca en kilometers avstånd från utställningsutrymmet, kan man bekanta sig med
fiberkabelarbeten i terrängen, bl.a. kabelplogning. För mer info se adressen www.liljenet.fi.
Vill du lära dig mer om vindkraft? – seminarier ges i Vasa
Under hösten kommer en seminarieserie om vindkraft att ordnas i Vasa. Fastställt är att
Vindkraftens miljöaspekter hålls 28.10 och Teknik och Projektering 11.11. Det förstnämnda
seminariet har föreläsningsrubrikerna Vindkraftens ljud och Vindkraftens påverkan på fåglar
och fladdermöss och hålls preliminärt på Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia kl. 9-15 i
auditorium Nissi vid Universitetsstranden. Seminariet är öppet för allmänheten och är riktat
till alla som vill lära sig mer om vindkraft. Föreläsningarna hålls huvudsakligen på svenska.
För mer info om seminarierna och anmälningsblankett till det första seminariet se adress
http://wind.vei.fi/anmalan/ och http://enkat.novia.fi/TakeSurvey.aspx?SurveyID=l8KLnn8.
Hur påverkar EU 2020-strategin landsbygdsregionernas utveckling? – regionseminarium
om hållbar utveckling hålls i Närpes
Riktlinjerna och ramarna för den nya EU-programperioden 2014-2020 håller på att stakas ut
och kommer att basera sig på EU 2020-strategin som omfattar tre prioriterade områden:
Hållbar tillväxt, Smart tillväxt och Tillväxt för alla, där Hållbar tillväxt skall främja en
resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi. Hur kommer då EU 2020strategin att påverka och möjliggöra landsbygdsregionernas utveckling och vad är
kommunernas roll och möjligheter att främja en hållbar utveckling? Är landsbygden en
vinnare eller förlorare och hur kan vi utnyttja möjligheterna? För att dryfta dessa frågor
ordnar Kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet KOKO för Sydösterbotten i samarbete
med Västra Finlands EU-kontor i Bryssel ett regionseminarium, EU 2020-strategin – hållbar
utveckling, i Närpes 4.11. Seminariet arrangeras som en lokal EU-aktivitet med koppling till
EU:s Open Days-vecka i Bryssel denna månad. Info med program och anmälningsblankett
(anmälan senast 28.10) finns som länkar under adressen www.dynamohouse.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, som utkommer en gång i veckan med Svenska Temagruppen (SveT) inom
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) som samarbetspart, 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 emailadress: kenneth.sundman@studiecentralen.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@studiecentralen.fi. Ifall
0någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan.

