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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Statsförvaltningen vill ha ökad respons på elektronisk väg 
• Förvaltningsförsöket i kajanaland - minskad kostnadsökning 
• Seminarier 

 
 
STATSFÖRVALTNINGEN VILL HA ÖKAD RESPONS PÅ ELEKTRONISK VÄG 
Samrådet med medborgarna på elektronisk väg skall ökas via webbforumet Dinasikt.fi (på 
finska Otakantaa.fi), vilket inrättades av statsförvaltningen år 2000. Det skall utvidgas, så att 
det utgör en del av politikprogrammet för medborgarinflytande. Avsikten är att medborgarna 
skall få tillfälle att delta i beredningen av ärenden och kunna följa med hur olika projekt 
framskrider. Samrådstjänsten förväntas öka interaktionen mellan medborgare och förvaltning, 
samt öka medborgarnas förtroende för förvaltningen. För utvecklandet av systemet med 
elektroniskt samråd via Internet, skall det inom statsrådet inrättas en samarbetsgrupp som 
skall ha till uppgift att skapa nätverk och utarbeta en strategi för elektroniskt samråd och en 
plan för genomförandet av strategin. För närvarande fungerar emellertid inte 
diskussionsforumet Dinasikt.fi (Otakantaa.fi). En annan portaltjänst, Kansanvalta.fi, håller 
som bäst på att byggas upp och skall fungera som en informationstjänst för medborgarna. 
Samrådstjänsten Dinasikt.fi skall fungera parallellt med denna portal. Hela pressmeddelandet 
från justitieministeriet finns på webbadress http://www.om.fi/35376.htm. 
 
FÖRVALTNINGSFÖRSÖKET I KAJANALAND - MINSKAD KOSTNADSÖKNING 
Första året av förvaltningsförsöket i Kajanaland har utvärderats. En klart minskad 
kostnadsökning har skett inom regionen, då samma typ av kostnader under tidigare år har ökat 
med över 6 %, blev ökningen år 2005 bara 1,6 %. Läget för kommunalekonomin i Kajanaland 
var aningen bättre 2005 än tidigare. Det här konstateras i uppföljningsgruppens mellanrapport 
som offentliggjordes i måndags. I rapporten beskrivs det första verksamhetsåret inom 
regionen: förändringar som skett i servicestrukturen, ekonomin och förvaltningen samt 
utvecklingen. Hela pressmeddelandet från inrikesministeriet finns under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicFin/79180F332D2B970EC22571
3E003FF498 och hela rapporten (med svenskt sammandrag) i sin helhet på webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/3AB931FB997F5E7BC225713E0034FBAC/$file/
182006.pdf. 
 
SEMINARIER 
Landsbygdsaktörer grubblade på framtidsscenarier 
Svensk Byaservice arrangerade i måndags i Tammerfors ett Framtidsseminarium. Förutom 
finlandssvenska landsbygdsaktörer, deltog även Johanna Heikkilä från jord- och 
skogsbruksministeriet samt Jari Puhakka från konsultbyrå Capful, som föreläste och gav 
introduktion för grupparbetet. Deltagarna delades in i fyra grupper som hade att ta ställning 
till fyra scenarier för den finländska landsbygden år 2015: en välmående landsbygd, 
individuella undersåtar, allt mer krisartad ekonomi i västländerna och en tvådelad värld. 
Utgående från det här skulle varje arbetsgrupp ta ställning till ett scenario, allt från 
globalisering till arbete och fritid (12 områden), och få ner det på landsbygds- och LAG-nivå. 



Resultat från grupparbetena skall tillställas LAG-grupperna, för att kunna användas vid 
programskrivandet, vilket var målet med seminariet. 
 
Vad innebär EU:s nya finansieringsramar? 
Aktuell information ges om Europeiska unionens finansieringsramar för åren 2007-2013 på 
Vasa stadsbibliotek 31.3 kl. 13. Europainformationen arrangerar en öppen föreläsning, där 
experter förklarar vad de nya finansieringsramarna innebär för Finland och Österbotten. Bland 
talarna kan nämnas Martti Salmi, specialsakkunnig i EU-ärenden vid statsrådets kansli och 
Marja-Riitta Vest, utvecklingsplanerare vid Österbottens förbund. Inträdet är fritt, men 
anmälan skall göras senast 29.3 till regioninformatör Harri Varhama, tel. 010 345 6550 eller 
e-mailadress harri.varhama@eurooppa-tiedotus.fi. 
 
Internationella vindar i projektverksamheten 
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry och Europe Direct tiedotusverkosto JAKK EU-tietokeskus 
arrangerar ett seminarium, Kansainvälisiä tuulia - henkeä hankkeisiin, 5.4 i Kankaanpää. 
Programmet upptar bl.a. föreläsningar om erfarenheter från Leonardo da Vinci- och Refine-
projekt. Tillfället är gratis. Anmälningar skall göras senast 29.3 på e-mailadress 
krista.antila@kankaanpaa.fi eller hanna.myllari@jakk.fi.  
 
Landsbygdsutveckling diskuteras på konferens i Vasa 
Pricka in 11-12.5 i kalendern, ifall ni är intresserade av landsbygdsutveckling. För då ordnas 
den första samnordiska landsbygdskonferensen, som arrangeras i Vasa, med temat Landsbygd 
och stad i växelverkan för ökad sysselsättning och trivsel. Under konferensen kommer man att 
diskutera utvecklingen av landsbygden som en del av den regionala utvecklingen. Vidare 
presenteras de olika förvaltningsstrukturer och landsbygdsprogram som håller på att byggas 
upp i olika länder inför nästa EU-period. Övriga ämnen som diskuteras är forskningens roll, 
byggande på landsbygden, nya serviceformer, företagsamhet och upplevelseturism på 
landsbygden. Konferensen torde intressera representanter för nationella och regionala 
myndigheter, organisationer och föreningar som arbetar med landsbygdsutveckling, 
utbildningsorganisationer och kommunala tjänstemän. Konferensen arrangeras av 
Österbottens förbund i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet (landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppen), Glesbygdsverket i Sverige och Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Den som 
vill delta skall anmäla sig senast 10.4 till utvecklingsplanerare Marja-Riitta Vest, tel. 06-320 
6529 eller e-mailadress marja-riitta.vest@obotnia.fi. Avgiften för deltagande är 185 euro. 
 
INTERREG IIIA-konferens i Åbo - samarbetet Sydfinland-Estland 
Inom ramen för EU-programmet Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA ordnas en konferens 
i Åbo 18-19.5. Målet är att höja synligheten och effekten av INTERREG-samarbetet, samt att 
samla åsikterna på tröskeln till den nya EU-strukturfondsperioden. Till konferensen väntas 
cirka 300 deltagare från Sydfinland och Estland, samt även internationella gäster. 
Konferensen är gratis för deltagarna, men förhandsanmälning bör göras senast 2.5. För mer 
information, program, anmälan m.m. gå in på webbadressen http://www.interreg-
finest.net/?id=1426. 
 
 
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@ssc.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-sidor 
för mera info. 


