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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• EFITA-konferensen inbjuder till framläggning av presentationer om ICT-stöd för 
hållbarhet på landsbygden 

• Landsbygdsriksdagen utfärdade resolution 
• Norska Lierne satsar på skola som inflyttningsargument 
• Kommun- och servicestrukturreformen årets projekt 
• Sveriges gles- och landsbygder 2006 – Glesbygdsverkets årsbok har utkommit 
• Vi fördjupar demokratin – ny inspirationsskrift från HSSL 

 
 
EFITA-KONFERENSEN INBJUDER TILL FRAMLÄGGNING AV PRESENTATIONER 
OM ICT-STÖD FÖR HÅLLBARHET PÅ LANDSBYGDEN 
Presentationer (papers) kan framläggas för EFITA (European Federation of IT in 
Agriculture)-kongressen, vilken hålls i Glasgow, Skottland 2-5.7.2007, över temat ”Can 
Information and Communication Technologies support rural sustainability? Evidence, 
cautionary tales and new developments.” Deadline för framläggning av längre 
sammanfattningar är 30.11. Mer om EFITA-konferensen och papers finns under 
webbadressen http://www.efitaglasgow.org/index.php. För första gången tar EFITA upp det 
här temat på sin internationella konferens, som erkänsla för den ökande rollen teknologin har 
inom landsbygdsområden. 
 
LANDSBYGDSRIKSDAGEN UTFÄRDADE RESOLUTION 
Under den finlandssvenska landsbygdsriksdagen i Karis 24-25.11 gavs en resolution ut på 
basen av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. Tonvikten lades på speciellt sex 
ämnen: utbildning, globalisering, demokrati, resurser, ungdomar och informationsteknologi. 
Här nedan följer en genomgång av ämnena i förkortad form. 

• Elevunderlaget på landsbygden kan ökas genom att flytta ut elever från trånga 
centrumskolor till periferin. Även andra upprätthållare och finansiärer bör tillåtas. 

• En framgångsrik och långsiktig byarörelse följer med de globala trenderna och agerar 
solidariskt, även på regional, nationell och global nivå. Familjejordbruket bör aktivare 
stödas, både här hemma och globalt. 

• Vid sidan av stat och kommun bör lokalsamhället ges rollen som demokratibärare och 
ges samhälleliga resurser och juridisk status för detta. Byaplaner måste beaktas i all 
planering som berör byn. Delegera beslutsfattandet så nära de berörda som möjligt och 
sänk åldern för rösträtt i kommunalval till 16 år. Lokala modeller och närdemokrati 
bör ingå i verkställigheten av ramlagen. Lokala modeller kan även vara regionala 
lösningar. 

• Landsbygdens resurser i form av bostadsbyggnader bör inventeras och göras 
tillgängliga för boende. Det bör även tas ett aktivare grepp om 
markanskaffningspolitiken. 

• För att få unga att ta del i förenings- och organisationsverksamheten, bör konkreta 
satsningar göras. 



• Målmedvetna satsningar på informationsteknologi tryggar landsbygdens livskraft. Ett 
effektivt, öppet och demokratiskt informationssamhälle kan endast skapas genom 
heltäckande optiska fibernät. 

Hela resolutionstexten finns som bilaga. 
 
NORSKA LIERNE SATSAR PÅ SKOLA SOM INFLYTTNINGSARGUMENT 
Lierne kommun i Norge satsar närmare 40 miljoner kronor på att förbättra skollokalerna i 
Nordli. Detta görs inte bara p.g.a. renoveringsbehov på skolan, med knappt 100 elever, utan är 
även en strategisk investering. Med bra skola och barnomsorg kommer trakten att bli mera 
attraktiv för dem som kan tänka sig att flytta till glesbygdskommunen Lierne, säger 
kommunchefen Karl Audun Fagerli. Uppgifterna är hämtade från Sveriges Radio Jämtland 
under webbadress http://www.sr.se/jamtland/nyheter/artikel.asp?artikel=1054683. 
 
KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORMEN ÅRETS PROJEKT 
Projektiyhdistys har valt kommun- och servicestrukturreformen till årets projekt. Enligt 
Projektiyhdistys är det arbete som hittills gjorts utmanande för det finländska stads- och 
kommunfältet, vilket bygger på kritiskt service- och strukturreformarbete. Hederspriset 
delades ut i tisdags i Esbo i samband med de påbörjade Projektdagarna. Genomförandet av 
projektet för en reform an kommun- och servicestrukturen bereds och styrs av kommun- och 
servicestrukturgruppen, där region- och kommunminister Hannes Manninen är ordförande. På 
statsrådsnivå leds projektet av ministergruppen som bereder basserviceprogrammet. 
Projektiyhdistys ry, grundat 1978, är en diskussions- och mötesplats för projektmänniskor på 
riksnivå oberoende av bransch, utvecklare av projekttänkande och -kunnande samt aktiv aktör 
internationellt. Läs mer (på finska) om årets projekt och Projektiydistys under webbadressen 
http://www.pry.fi/html/02_documents/projektipaivien%20lehdistotiedote.rtf. 
 
SVERIGES GLES- OCH LANDSBYGDER 2006 – GLESBYGDSVERKETS ÅRSBOK HAR 
UTKOMMIT 
I Glesbygdsverkets årsbok 2006, Sveriges gles- och landsbygder 2006, diskuteras styrkor och 
svagheter i gles- och landsbygders livsmiljö ur fyra aspekter: boende, socialt kapital, lärande 
och jämställdhet. Andra fakta som presenteras, är att under år 2005 fortsatte 
glesbygdsbefolkningen att minska i antal totalt sett, att nästan 30 000 personer har mer än 30 
minuters resväg till sin närmaste vårdcentral och att minskningen av antalet grundskolor i 
gles- och landsbygder gått fortare under de senaste åren. Länkar till årsboken, skilda statistik- 
och kartsidor finns på webbadress http://www.glesbygdsverket.se/site/default.aspx?id=8856. 
 
VI FÖRDJUPAR DEMOKRATIN – NY INSPIRATIONSSKRIFT FRÅN HSSL 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva har gett ut en inspirationsskrift, Vi fördjupar 
demokratin, med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter. I skriften presenteras bl.a. 
följande exempel: 

• Bygdens röst – Yes! 
• Svågadalsnämnden 
• Områdesstyrelsen i Kall 
• Kosternämnden 
• Kommunala byutvecklingsgruppen i Malung 
• Blivande närrådet i Österfärnebo 
• Kommunpartiet Vår framtid i Gullspång 

Länk till den här broschyren och andra informationsbroschyrer finns under webbadressen 
http://www.bygde.net/. 
 



 
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 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 mera info. 
 
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen 
ovan. 


