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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Svåra förhandlingar om landsbygdsutvecklingen! 
• Ny landsbygdspolitisk samarbetsgrupp tillsattes 
• Arbetsseminarium för LAG:en kring Leader-metoden i augusti 

 
 
SVÅRA FÖRHANDLINGAR OM LANDSBYGDSUTVECKLINGEN! 
EU:s toppmöte som nu inleds har många svåra frågor att ta ställning till. En av dem är EU:s 
totalbudget. Det kompromissförslag som nu föreslås är att ramen skulle vara 1,05 % av EU:s 
BNP. Kommissionen hade föreslagit 1,24 %, medan nettobetalarna (bl.a. Storbritannien och 
Sverige) har krävt 1,0 %. Finland har föreslagit 1,1 %. Om beslutet tas nu, kommer det 
antagligen att stanna på 1,05 % eller lägre. Detta skulle betyda att det blir ca 40 % mindre för 
landsbygdsutveckling under nästa programperiod. Hur nedskärningen skulle fördelas mellan 
länderna är svårt att säga i detta läge. Om inget beslut tas nu, så är tippningen att inget beslut 
tas varken under Storbritanniens eller Österrikes ordförandeskap under hösten 2005 
respektive våren 2006. Detta betyder att budgeten skulle tas under Finlands ordförandeskap 
hösten 2006, vilket innebär att nästa programperiod knappast kommer i gång på allvar före 
2008. En bedömning är att det trots allt, för landsbygdsutvecklingens del, är bättre med en 
väntetid än ett dåligt beslut som gäller ända till 2013. Som bilaga medföljer pressmeddelandet 
(på engelska) från landsbygdsseminariet i Bryssel 13-14.6. 
 
NY LANDSBYGDSPOLITISK SAMARBETSGRUPP TILLSATTES 
Statsrådet tillsatte 2.6 en ny landsbygdspolitisk samarbetsgrupp (YTR). Gruppen, som arbetar 
i enlighet med politikprogrammet, består av företrädare för de ministerier som ansvarar för 
frågor, vilka hänför sig till utveckling av landsbygden. Till samarbetsgruppen hör även andra 
organisationer som arbetar för utvecklingen av landsbygden. Samarbetsgruppen har som 
uppgift, att bl.a. följa upp landsbygdens utveckling på riksnivå, samordna landsbygdens 
utvecklingsåtgärder och se till att resurserna utnyttjas effektivt. Gruppen utarbetar också 
handlingsplaner för utvecklingen av landsbygden och ger jord- och skogsbruksministeriet ett 
utlåtande om fördelningen av medel för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt. 
Samarbetsgruppens arbete leds av den landsbygdspolitiska ministergruppen. I den nya 
samarbetsgruppen utsågs, förutom generalsekreteraren, 28 medlemmar. Som ordförande 
fortsätter överdirektör Ilkka Ruska från jord- och skogsbruksministeriet, medan vice 
ordförande är regionutvecklingsdirektör Kaisa-Leena Lintilä från inrikesministeriet. Som 
generalsekreterare fortsätter landsbygdsrådet Eero Uusitalo från jord- och 
skogsbruksministeriet. Bland medlemmar återfinns bl.a. direktör Carita Lundin från 
Sydkustens landskapsförbund och ombudsman Rikard Korkman från Svenska 
lantbruksproducenternas centralförbund. Alla namnen finns uppräknade under webbadressen 
http://www.mmm.fi/tiedotteet/tiedote.asp?nro=1851. 
 
ARBETSSEMINARIUM FÖR LAG:en KRING LEADER-METODEN I AUGUSTI 
På båtseminariet i maj för de lokala aktionsgrupperna i Sverige och Finland kom man bl.a. 
överens om att göra ett internationellt LEADER-projekt kring LEADER-metoden och de 
metoder som har använts i LEADER-arbetet. Nu har man fastslagit datum för 



arbetsseminariet, vilket hålls 23-24.8 i Vasa för LAG-grupper i Finland, Sverige och Danmark 
med Metodcentret som arrangör. Målet med arbetsseminariet är att etablera nödvändiga 
kontakter mellan LAG-grupperna, diskutera innehållet för ett gemensamt projekt mellan 
lokala aktionsgrupper i länderna, välja ut ett antal av de mest lyckade projekten, skriva en 
projektplan och besluta om praktiska arrangemang för en gemensam ansökan. Anmälan om 
deltagande till Anna-Lena af Hällström, Rådhusgatan 21 C, 65100 Vasa, tel./mobil 06-320 
4127, 040 579 1313, e-postadress: anna-lenah@ssc.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! 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. 


