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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• EU:s regionkommitté vill främja forsknings- och innovationsverksamheten för 

regionerna 
• KSSR-processen satte fart på byar – namnlistor för kommunbyte strömmar in från 

hela landet 
• Dags för nya byar i KSSR-processens kölvatten? 
• YTR tar sig an landsbygdssäkring 
• Byalags handlingsplan ger tyngd, Bygdebanken växer, lokal service i samverkan – 

HSSL:s nyhetsbrev 1/2008 
• ”Bo smart tänk på din miljö” – seminarium om landsbygdsboende 

 
 
EU: s REGIONKOMMITTÉ VILL FRÄMJA FORSKNINGS- OCH 
INNOVATIONSVERKSAMHETEN FÖR REGIONERNA 
Regionkommittén godkände 6.2 på sitt plenum i Bryssel utlåtandet om forsknings- och 
innovationsverksamhet som berör en effektivering av stödåtgärder inom EU-regionerna. 
Regionkommittén vill främja EU:s forsknings- och innovationsverksamhet genom en bättre 
koordinering och allokering för EU-regionernas utvecklingsbehov. En central sak för EU:s 
konkurrensstrategi, både lokalt och regionalt och på samma gång förmånligt för hela 
gemenskapen, är ett bättre överensstämmande mellan forskningsfinansiering och 
strukturfondsmedel. Det är fråga om betydande penningströmmar, t.ex. för EU-forskningens 
ramprogram har man budgeterat 54 miljarder euro. Av den här potten vill man ha en allt större 
del för att stöda sådana projekt, vilka stöder regional innovationsverksamhet. 
Regionkommittén fäster även uppmärksamheten på strukturfondsmedlen. För närvarande är 
ca 10 procent av strukturfondsmedlen, eller 45 miljarder är reserverade för forskning och 
innovation. Under nästa fondperiod borde den höjas till 20 procent. Under webbadressen 
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;132449;132450;134217&voucher=
AE019E58-97E1-43C8-A12A-2D3AF44656CA finns mer att läsa (på finska) i 
Kommunförbundets pressmeddelande från 7.2. 
Europeiska unionens regionkommitté, som inledde sin verksamhet 1994, är ett rådgivande 
organ som deltar i EU:s lagstiftningsarbete genom att avge yttranden om ärenden som 
kommissionen, rådet och parlamentet behandlar. I och med att regionkommittén inrättades 
fick lokal- och regionförvaltningen en officiell representation i EU. Kommittén består av 222 
medlemmar och 222 ersättare med en mandattid på fyra år, varav Finlands delegation består 
av nio ledamöter och nio ersättare. Arbetet utförs vid plenum (sammankommer 5 ggr/år), i 
arbetsutskottet och i sex övriga utskott. Rådet och kommissionen skall alltid höra 
regionkommittén, då ärendet gäller något av följande områden: ekonomisk och social 
sammanhållning, miljö, transport, arbetsmarknads- och socialpolitik, utbildning och ungdom, 
kultur, folkhälsa samt transeuropeiska nät. Därtill kan kommittén höras i andra frågor som 
berör regionala och lokala myndigheter. Regionkommittén kan även avge yttranden på eget 
initiativ. Kommunförbundet fungerar som sekretariat för Finlands delegation i kommittén. På 
adress http://www.kommunerna.net/k_perussivu.asp?path=255;264;594;40983;40991;44130 
finns mer om regionkommitténs uppgifter. 



 
KSSR-PROCESSEN SATTE FART PÅ BYAR – NAMNLISTOR FÖR KOMMUNBYTE 
STRÖMMAR IN FRÅN HELA LANDET 
Nedervetil fick nej på namnadressen att kommundelen skulle överföras från Kronoby till 
Karleby stad, medan man i Oxkangar, Komossa och Keskis gårdsgrupp i Oravais ännu väntar 
på besked om kommunbyte till Vörå-Maxmo. Namnlistorna ligger på finansministeriets bord, 
där även en skrivelse från Bergö ligger. Byn vill byta kommun från Malax till Korsnäs. 
Byarna kommer att få besked ännu i vår. Det är inte bara i Österbotten man är missnöjd, utan 
det strömmar in namnlistor från helan landet där byar och gårdsgrupper vill byta kommun. 
Enligt överinspektör Suvi Savolainen på finansministeriets kommunavdelning är det 
kommun- och servicestrukturreformen (KSSR) som satt fart på folket. Årligen godkänns ett 
par byars önskemål om förflyttning. Uppgifterna är från YLE:s Internytt (13.2) och finns 
under webbadressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=121170. 
 
DAGS FÖR NYA BYAR I KSSR-PROCESSENS KÖLVATTEN? 
Ett nytt skede i byaföreningarnas historia har att göra med kommun- och 
servicestrukturreformen (KSSR). Forskning visar att kommunsammanslagningar centraliserar 
serviceutbudet och att medborgarna får vänja sig vid långa resor till servicepunkterna, vilket i 
all synnerhet de som bor på landet lider av. Särskilt försiktig bör man vara i de fall där 
mångfacetterade landsbygdskommuner slås samman med städer som utgör centralorter i 
landskapet. I de expanderande kommunerna planerar man s.k. regionala forum för att bevaka 
de olika delområdenas intressen i den kommunala beslutsprocessen. Instanserna hörs och ger 
utlåtanden, vilka dock är rätt så kraftlösa i det kommunala beslutsfattandet. Tyvärr är det 
milsvid skillnad mellan att höra och beakta. En starkare instans än ett regionalt forum kunde 
vara en modell, enligt vilken en del av kommunens budget skulle ”regionaliseras” på basis av 
byaplanering. Man har fått goda erfarenheter i Sverige av liknande organiseringar. Besluten 
om ramarna, t.ex. planering av markanvändning och olika arrangemang kring kultur, 
fritidsaktiviteter, samt social- och hälsovårdsservice, kunder tas av kommunstyrelsen enligt 
principer som kommunfullmäktige gjort upp. Byarnas budget och de tre påföljande årens 
planering kunde årligen godkännas vid kommunfullmäktiges budgetmöte. Modellen 
förutsätter att man omdefinierar begreppet by. De nya byarna skulle definieras som större 
enheter än de nuvarande, där det i en byaenhet kunde ingå flera traditionella byar. 
Målsättningen kunde vara områdeshelheter, vilka vore så funktionellt naturliga som möjligt. 
Fastän kommungränserna ändrades, skulle landsbygdens funktionella lokalområden förbli de 
nya byarna, viktigt med tanke på ett fortsatt hänsynstagande till landsbygden. Uppfattningen 
om landsbygden får inte baseras på administrativa regionindelningsbeslut. Uppgifterna är 
hämtade ur en artikel i onsdagens upplaga (13.2) av Vasabladet, vilken skrivits av professorn i 
regionalvetenskap vid Vasa universitet, Hannu Katajamäki, som tillika är 
landsbygdsprofessor. 
 
YTR TAR SIG AN LANDSBYGDSSÄKRING 
Inom Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) finns en arbetsgrupp (tillsatt 23.10.2007) 
för att utveckla landsbygdssäkring i förvaltningen. Gruppen skall bereda en guide för 
landsbygdssäkring och som arbetsredskap en checklista. Efter detta granskar och utvecklar 
arbetsgruppen förhållningsregler och metodik, utgående från de erfarenheter man fått. 
Processen med landbygdssäkring bekantgörs under detta år, då YTR håller en omfattande 
diskussionsrunda med centrala organisationer och arrangerar 15 regionala tillfällen i olika 
delar av Finland som berör specialprogrammets förverkligande och landsbygdspolitiska 
redogörelsen, samt det som hör till det femte landsbygdspolitiska helhetsprogrammets 
förberedelse. 



Arbetsgruppen för landsbygdssäkring höll sitt tredje möte i går i Helsingfors. 
 
BYALAGS HANDLINGSPLAN GER TYNGD, BYGDEBANKEN VÄXER, LOKAL 
SERVICE I SAMVERKAN – HSSL:s NYHETSBREV 1/2008 
Innehållet i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL:s) första utkomna nyhetsbrev för 
året tar bl.a. upp Baggbrobygdens byalags arbete med sin handlingsplan där ett mycket 
användbart hjälpmedel varit verktyget LEA (Lokal ekonomisk analys), Bygdebanken med 
varas hjälp men kan se vilka lokala grupper som jobbar med skolan, miljön, bygdens 
ekonomiska utveckling m.m. och lokal service i samverkan där ett av målen är att stödja de 
statliga myndigheterna i deras arbete med att inrätta lokala servicekontor. Ytterligare tas bl.a. 
följande upp: 

• Påverka utvecklingen – gör en plan! 
• HSSL byter domännamn 
• Tryckt i press och politik – yttrande, pressmeddelande och övrigt 
• Landsbygdsriksdagen i Lycksele 
• Nu försvinner mackarna 
• Landsbygdsbarnen i fokus 

Nyhetsbrevet (nr 1, januari 2008) kan läsas på Riksorganisationen Hela Sverige ska levas 
hemsida under webbadressen http://www.bygde.net/file.php/fs/hh2KcevfOMToTbkB-
5tj_A5XhGAN3gk_naJpe3uSEc6ldeMb95k8tdUAKibBplAC.pdf?target_filename=HSwebb1
jan.pdf. 
Nyhetsbrevet trycks i 6000 exemplar och går ut till lokala utvecklingsgrupper och andra som 
har intresse av vad som händer på landsbygden. 
 
”BO SMART TÄNK PÅ DIN MILJÖ” – SEMINARIUM OM LANDSBYGDSBOENDE 
Klimatförändringens påverkan och dess bekämpning berör även landsbygdsboendet. Inom 
ramen för det här hålls ett seminarium 5.3 om landsbygdsboende, Asuinmaaseutu 2008, med 
ett tema som handlar om att bo smart och tänk på miljön, ”asu fiksusti ajattele ympäristöäsi”. 
Under seminariet behandlas boendet på landsbygden ur olika synvinklar: På vilket sätt 
förverkligas landsbygdsboendet klokt, med beaktande av miljöpåverkan? Seminariet, som 
hålls i Helsingfors på Ravintola Kapris, är ämnat för landsbygdens utvecklare och forskare, 
beslutsfattare, tjänstemän och förtroendevalda, samt alla andra som är intresserade av boende, 
flyttande och byggande eller utvecklande av andrahandsboende på landet. Seminariet, som 
hålls på finska, ordnas av Landsbygdspolitikens samarbetsgrupps (YTR:s) temagrupp för 
landsbygdsboende i samarbete med Finlands Hembygdsförbund och Suomen Kylätoiminta ry 
– Byaverksamhet i Finland rf (SYTY). Anmälan till Hembygdsförbundet skall göras senast 
27.2 på e-mailadress toimisto@suomenkotiseutuliitto.fi. Mer info och program finns som länk 
på Hembygdsförbundets hemsida, http://www.suomenkotiseutuliitto.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 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. 


