
SVENSK BYASERVICE 
  
NYHETSBREV 2/vecka 2    12.1.2006 
 
 
Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Mindre EU-regionstöd för Finland 
• Förvaltningsförsöket i Kajanaland har lovande kommit igång 
• Kerko blev vald till årets by 2005 i Östra Nyland 

 
 
MINDRE EU-REGIONSTÖD FÖR FINLAND 
Samförståndet om EU:s finansieringsram för perioden 2007-2013, som uppnåddes i 
december, innebär att det under kommande period finns 308 miljarder euro, d.v.s. 36 % till 
förfogande för EU:s regional- och strukturpolitik. Under hela perioden får Finland ca 1 535 
miljoner av EU:s strukturfondsstöd, vilket per år är i medeltal ca 219 miljoner euro. Beslutet 
innebär en nedskärning av Finlands regionstöd med cirka en fjärdedel jämfört med nuvarande 
nivå, men kan anses måttliga i och med att tyngdpunkten inom regional- och strukturpolitiken 
flyttas till de nya medlemsländerna. Emellertid erkänns de särskilda behoven i östra och norra 
Finlands glesbebyggda områden på EU-nivå. De största proportionella nedskärningarna sker i 
södra och västra Finland, där den slutliga regionala fördelningen av stödet fattas nationellt. 
Genom den regionala och tematiska fördelningen av stödet kan man säkerställa att en 
utvecklingspolitik, enligt EU:s strukturfondsprogram, även fortgår i programområdena i 
västra och södra delarna av landet och på Åland. Mer om beslutet om EU:s finansieringsram 
för åren 2007-2013 finns att läsa i tidningen Alue-Integraattori 5/2005 under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/a6a5241b55e40999c22570eb00418bc7/$file/
alue-integraattori_5_2005.pdf. 
 
FÖRVALTNINGSFÖRSÖKET I KAJANALAND HAR LOVANDE KOMMIT IGÅNG 
Första utvärderingsrapporten har blivit klar över förvaltningsförsöket i Kajanaland. 
Huvudinnehållet i rapporten är positivt och där beskrivs kajanabornas lyckade ansträngningar. 
Kajanalandsmodellen har varit en lyckad tolkning, av dels vilket slag av förändringar 
utmaningarna i omgivningen kräver, och dels av hur radikal reformen kunnat vara i det 
rådande politiska klimatet. Förvaltningsförsöket svarar väl mot utmaningarna. 
Kajanalandsmodellen spänner över hela lokal- och regionalförvaltningsfältet, från 
statsförvaltningen ända ner till medborgaren. Enligt utvärderingen har också landskapets 
förutsättningar haft inverkan på den lyckade inledningen av försöket. Utvärderingen har gjorts 
av Tammerfors universitet. Mer om förvaltningsförsöket finns att läsa under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/a6a5241b55e40999c22570eb00418bc7/$file/
alue-integraattori_5_2005.pdf. Texten ingår i tidningen Alue-Integraattori 5/2005. 
 
KERKO BLEV VALD TILL ÅRETS BY 2005 I ÖSTRA NYLAND 
Östra Nylands landskapsstyrelse har vid sitt möte i december 2005 valt Kerko i Borgå till 
Årets by i Östra Nyland. Byn ligger ca 10 km norr om Borgå centrum med ett invånarantal på 
ca 800 personer. I informationsbladet från Östra Nyland står det bl.a. att Kerko är ett bra 
exempel på hur man genom invånarnas eget arbete kan skapa nya arbetsplatser och utveckla 
landsbygdens kulturlandskap och miljö. Det finns även gamla traditioner att sköta ärenden 
tillsammans (föreningsverksamhet, församlingen och medborgarinstitutet). Som pris får Årets 
by 2005 Östra Nylands landskapsvimpel samt ett diplom. 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 och år 2004 de 
fyra byarna Andersby, Hommansby, Tavastby och Skinnarby (NOAK). Beredningen av valet 
för Östra Nylands by år 2005 har skett i samarbete med Östra Nylands Byar r.f. Mer 
information om Årets by i Östra Nyland finns under webbadressen http://liitto.ita-
uusimaa.fi/tiedotus/ajankohtainenru_tiedostot/Kerko%20informationsblad%2019122005.doc. 
Se även Kerkos egen hemsida www.kerkkoo.fi. 
 
FYLL I ENKÄTEN OM NYHETSBREVET!!! 
Gott folk, alla ni som ännu inte fyllt i enkäten, kan ni vänligen göra det nu! Det tar inte 
många sekunder att klicka på tre ställen ( ifall ni inte har några kommentarer att skriva ner). 
Frågorna finns på webbadressen http://byaservice.web.mios.fi/document.asp?id=p4rllzsqj2w 
 
 
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! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra! 
 
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de 
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom 
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala 
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress: 
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-
sidor för mera info. 


