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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• ”Historisk reform som tagits på allvar på kommunfältet”  – minister Kiviniemi om 

kommun- och servicestrukurreformen 
• Klimat, miljö och energi – teman på svenska Landsbygdsriksdagen 
• Fritidsfolket tillgång för dyr glesbygd 
• Ökat tryck för byaombudsnätverk på ekonomiregionnivå 
• Läs senaste Flash News från Leader+ Contact Point 
• Levón-informationsbladet 3/2007 har utkommit 
• Dagarna för Europas byggnadsarv – seminarium om offentliga interiörer hålls i Karis 

 
 
”HISTORISK REFORM SOM TAGITS PÅ ALLVAR PÅ KOMMUNFÄLTET” – MINISTER 
KIVINIEMI OM KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORMEN 
”Kommun- och servicestrukturreformen är nu viktigare än någonsin för att kommunerna ska 
klara av sina service- och lönebetalningsskyldigheter i en situation där kostnadsnivån stiger 
snabbt. En speciell orsak till oro ger den allmänna nivån på löneförhöjningarna inom det 
kommunala området. Ett hopp i lönenivån förutsätter ett ännu större kliv i produktiviteten för 
att det ekonomiska underlaget för att tillhandahålla tjänsterna skall hålla”, sade förvaltnings- 
och kommunminister Mari Kiviniemi i tisdags på pressinformationen om projektet för 
kommun- och servicestrukturreformen. Ministern är nöjd med de framsteg som gjorts. ”Vi 
håller på att genomföra en historisk reform som har tagits på allvar på kommunfältet och de 
resultat vi har fått hittills är mycket uppmuntrande. Det viktigaste är att processen också 
fortsätter målmedvetet och under kontroll”, sade Kiviniemi. Det sker betydligt flera 
kommunsammanslagningar än väntat och samarbetsområden har bildats i snabb takt. Enligt 
ministern är den viktigaste slutsatsen nu att man kommit en bra bit på väg, när det gäller 
kommunstruktureringen och även i fråga om föreberedelserna för samarbetsområden. 
Servicestrukturerna, nya varierande sätt att producera tjänster och effektivare 
produktionsprocesser har däremot kommit för mycket i bakgrunden. I oktober-november får 
kommunerna ett meddelande av staten med bedömning av hur långt förberedelserna har 
hunnit i förhållande till kraven i ramlagen. Läs hela pressmeddelandet under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/E2860D035D3352E6C2257
35300416F88. 
 
KLIMAT, MILJÖ OCH ENERGI – TEMAN PÅ SVENSKA LANDSBYGDSRIKSDAGEN 
Den svenska Landsbygdsriksdagen, som ordnas för tionde gången och arrangeras av 
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, hålls nästa år den 7-9 mars i Lycksele i Lappland. 
Teman är klimat, miljö och energi. Dessa frågor är de viktigaste vi har att ta itu med. 
Landsbygden spelar en oerhört viktig roll i arbetet för att skapa ett hållbart samhälle, säger 
ordföranden för Hela Sverige ska leva Karl-Erik Nilsson. Landsbygdsriksdagen, som samlar 
människor från hela Sverige, är ett fantastiskt forum för att utbyta idéer, erfarenheter och goda 
exempel. Man kan lära sig mer hur man exempelvis producerar förnybar energi, arbetar med 
småskalig produktion och kretsloppstänker i vardagen. Enligt Nilsson skall byarörelsen och 
landsbygden gå i täten för omställningen till ett hållbart samhälle. Man räknar med stor 



uppslutning från hela Sverige, alltifrån lokala eldsjälar till regeringsmedlemmar. Den senaste 
Landsbygdsriksdagen, i Sjuhärad 2006, hade drygt 1 000 besökare.  
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva samlar drygt 4 000 lokala utvecklingsgrupper över 
hela Sverige, vilkas arbete påverkar på olika sätt en tredjedel av Sveriges befolkning. Arbetet 
sker till övervägande del ideellt och de lokala grupperna arbetar med allt från att hitta 
lösningar för servicen till att utveckla bygdens företag. I höst drar man i gång satsningen 
Hållbara bygder, vilken finansieras inom det nya Landsbygdsprogrammet. Syftet är att visa 
vägen för en långsiktig, uthållig utveckling på landsbygden. Ungefär 30 bygder kommer att 
delta i projektet. Pressmeddelandet från Hela Sverige ska leva finns under webbadressen 
http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=734. 
 
FRITIDSFOLKET TILLGÅNG FÖR DYR GLESBYGD 
Semestern är slut, stäng glesbygden, uppmanade en insändarskribent från skärgården. Detta är 
tillspetsat, men faktum är att det blir allt dyrare att bo på landsbygden, i glesbygden och i 
skärgården. Stigande utgifter för värme, el, telefon, teve, transporter, kommunikationer är 
mera kännbara när avståndet till närmaste tätort ökar. De som valt att bo på landsbygden har 
ofta inga alternativa kommunikationer, utan bilen är ett måste. En höjning av bränsleskatten 
slår hårt mot dem, eftersom de får betala en stor del av den höjda skatten. Vad gäller 
storstadsområdenas tillväxt kontra landsbygdens avfolkning, pekar en undersökning som 
konsumentforskningscentralen gjort på ytterligare en tendens, nämligen att de allt högre 
bostadspriserna i storstäderna tycks leda till en viss utflyttning. Men det är de närmaste 
landsbygdskommunerna som är attraktivast. Numera försöker man blåsa liv i landsbygden 
genom fritidsboendet. Denna form av konstgjord andning skall garantera att landsbygden inte 
dör ut. Dubbelboendet, i staden och på landsbygden, avspeglas i det ekonomiska välståndet. 
För stugkommunerna innebär detta ökade inkomster i form av bl.a. fastighetsskatter och 
avgifter, men även utgifter i form av kommunal service. Oberoende hur man räknar, är i alla 
fall fritidsfolket en tillgång för avfolkningstrakterna. De fritidsboende ger en merpart av den 
bofasta befolkningen i glesbygden och på skärgården dess levebröd.  
Uppgifterna är hämtade från en artikel i fredagens upplaga (7.9) av Hufvudstadsbladet, 
skriven av Ann-Gerd Steinby. 
 
ÖKAT TRYCK FÖR BYAOMBUDSNÄTVERK PÅ EKONOMIREGIONNIVÅ 
När Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) höll strategiseminarium 
31.8 på Willa Elsa i Suomusjärvi, krävde man ökat statsbidrag för att trygga byaombudens 
fortsatta arbete. Byaombudet i Egentliga Finland Tauno Linkoranta ansåg, att tyngdpunkten i 
byaombudens arbete flyttas alltmer från att vara regionala till att vara ekonomiregionala, 
fastän arbetet räcker till även för de regionala byombuden. På Linkorantas förslag att 
aktionsgrupperna skulle avlöna byombuden, ansåg verksamhetsledaren Juha Vanhapaasto från 
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, att det är svårt att få till en hållbar lösning via 
aktionsgrupperna. Hans förslag är att man runt byarna grundar koordinationsprojekt, vilka 
skulle vara dragare av projektet för byaombudet. Vidare behandlades på strategimötet Paras-
projektet (kommun- och servicestrukturprojektet), förstärkning av landsbygdspolitiken, 
intensivare samarbete mellan alla landsbygdsaktörer, samt eventuella kommande förändringar 
i SYTY:s uppgifter och för tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus när aktionsgruppernas 
nätverksenhet slutgiltigt flyttas i slutet av oktober till det grundade landsbygdsnätverket i 
Seinäjoki. På webbadress http://www.kylatoiminta.fi/fi/maaseutuplus/body0=3339 finns mer 
att läsa (på finska). 
 
LÄS SENASTE FLASH NEWS FRÅN LEADER+ CONTACT POINT 



Det nya numret (nr 64, 30 augusti 2007) i raden av Flash News Leader+ Observatory 
innehåller följande nyheter: 

• I fokus – landsbygdsutveckling i Turkiet 
• Seminarium om Irlands erfarenhet av att hantera struktur- och kohesionsfonder 
• ERA håller sitt första möte 
• Konferens om framtidspolicy för rural Europa 2013 och efter det – främja hållbar 

hantering för landsbygden i ett föränderligt Europa 
• Seminarium om regioner som främjare i hållbar utveckling 
• Seminarium om West Cork-matfestivalen 
• Seminarium om att skapa lokala clusters för lika villkor 
• Seminarium om jordbrukarlöner och socialdialog inom lantbruket i medlemsstaterna 
• Konferens om ylle i hemmet 
• Europeisk vecka för regioner och städer 
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap 

På webbadress http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/64_en.pdf finns 
det nya numret (här på engelska) av nyhetsbrevet. Detta och äldre brev finns som länkar under 
webbadress http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/publications/flasharch_en.htm. 
Flash News, som erbjuder regelbundna nyheter om vad som händer inom 
landsbygdsutveckling, både inom Leader+ -aktiviteter som intressanta publikationer på EU-
nivå, utkommer var 15 dag och är tillgänglig på fem språk: engelska, franska, tyska, 
italienska och spanska. Flash News är också ett redskap för att informera och bli informerad 
om Leader+, inkluderande samarbete inom transnationella projekt. 
 
LEVÓN-INFORMATIONSBLADET 3/2007 HAR UTKOMMIT 
Innehållet i årets tredje informationsblad (på finska) från Vasa universitets Levón-institut är 
bl.a. följande: 

• VaasaEMG-forskningsgrupp en del av Levón-institutet 
• Studier i ekonomisk rätt fick ivrigt mottagande 
• Inom öppna universitetet startar en ny mångvetenskaplig studiehelhet 
• Levón-institutet är med i arbetet för nationell landsbygdspolitik 
• Med skaparkraft för framgång 
• Företagsservice i intensivt kunnande erbjuds för företagsutveckling 
• I Karleby inleds under hösten studier i att leda inom offentliga sektorn 
• I Sydösterbotten utvecklas hållbar energiskötsel 
• Funderingar/Pirja Peltomäki: Vems historia skulle du vilja berätta? 

På webbadress http://www.uwasa.fi/midcom-admin/ais/midcom-serveattachment-
5579/levon07%273netti.pdf kan informationsbladet läsas i sin helhet. 
 
DAGARNA FÖR EUROPAS BYGGNADSARV – SEMINARIUM OM OFFENTLIGA 
INTERIÖRER HÅLLS I KARIS 
Med anledning av Dagarna för Europas byggnadsarv håller Finlands svenska 
hembygdsförbund (FSH) och Karis stad seminariet Stig in! Offentliga interiörer på 
Brandkårshuset i Karis 14.9. Föreläsningar hålls bl.a. om Det offentliga rummet – en 
promenad genom centrala Helsingfors och Brandkårshusen som kulturella institutioner. På 
eftermiddagen har man möjlighet att besöka Svartå slott och Brandkårshuset i Karis. Program 
och anmälningsuppgifter (anmälan senast 12.9) finns FSH:s hemsida under webbadressen 
http://www.hembygd.fi/start/kurserochsemi/stig_in__offenrliga_/. 
Syftet med Dagarna för Europas byggnadsarv, som hålls andra veckoslutet i september, är att 
öka kännedom om den byggda kulturmiljön, höja dess status och aktivera människor till att 



bevara byggnadsarvet. Varje år väljs ett speciellt tema, där man lyfter fram ett särskilt 
delområde inom byggnadsarvet. Årets tema är offentliga interiörer, medan man nästa år firar 
ungdomsföreningshusen i Finland. Mer om Dagarna för Europas byggnadsarv finns under 
webbadressen http://www.rakennusperinto.fi/muuta_sisaltoa/erp/sv_SE/deb/. 
 
 
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. 
 


