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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Europaparlamentet har ännu inte godkänt EU.s finansieringsram 
• Landsbygdsverket inrättas i maj 2007 
• Arbetsgrupp utreder hur servicen ordnats för äldre i glesbygden 
• Vad gör en region konkurrenskraftig? - ämne för landskapsdag 
• Har du kommit ihåg att anmäla dig till landsbygdskonferensen? 
• Degerby har utsetts till årets nyländska by 2006 
• Arbetströtthet - allvarligt problem även inom aktionsgrupper 

 
 
EUROPAPARLAMENTET HAR ÄNNU INTE GODKÄNT EU.s FINANSIERINGSRAM 
I förhandlingarna om EU:s nästa finansieringsram har Europaparlamentet hittills vägrat 
godkänna den kompromiss som utarbetades i december 2005, vilket kan fördröja det region- 
och strukturpolitiska programarbetet. I slutet av den här månaden eller i maj/juni torde dock 
besked komma. Risken finns nu att de reserverade medlen inte kommer att vara disponibla 
från början av år 2007. De nya medlemsländerna får inte bara mindre pengar än väntat, utan 
de måste kanske även vänta på dessa längre än planerat. Uppgifterna är hämtade ur tidningen 
Alue-Integraattori 1/2006 och finns på inrikesministeriets hemsida under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/906fae5c81ae7518c225713100346b3b/$file/
ai1_nettiin.pdf. 
 
LANDSBYGDSVERKET INRÄTTAS I MAJ 2007 
Landsbygdsverket, som inrättas 1.5.2007 inom jord- och skogsbruksministeriets 
förvaltningsområde, kommer att ta hand om jordbruksförvaltningens planerings-, 
handlednings- och verkställighetsuppgifter. Verkets funktioner flyttas till Seinäjoki under åren 
2008-2011. Landsbygdsverket kommer att svara för genomförande- och kontrolluppgifter i 
anslutning till de inkomststöd som finansieras med nationella medel och EU-budgetmedel 
samt i anslutning till de stöd som rör gårdsbrukens struktur, utveckling av landsbygden, 
intervention och export. Årligen förvaltar verket stöd på över två miljarder euro och är den 
utbetalande myndigheten i Finland som svarar för användningen av medlen i EU:s 
jordbruksstöds- och landsbygdsfond. Landsbygdsverket skall också handleda, råda och utbilda 
arbetskrafts- och näringscentralernas och kommunernas landsbygdsmyndigheter i frågor 
knutna till stödförvaltningen. Lagförslaget om inrättande av landbygdsverket överlämnades 
21.4 till riksdagen. Pressmeddelandet från jord- och skogsbruksministeriet, med uppgifter om 
vart man kan vända sig för närmare information, finns under webbadressen 
http://www.mmm.fi/tiedotteet2/tiedote.asp?nro=2185. 
 
ARBETSGRUPP UTREDER HUR SERVICEN ORDNATS FÖR ÄLDRE I GLESBYGDEN 
Region- och kommunminister Hannes Manninen har 21.4 tillsatt en arbetsgrupp för att utreda 
hur servicen kan bevaras i glesbygden. Arbetsgruppen, som stöder kommun- och 
servicestrukturreformen, granskar tryggandet av servicen, särskilt ur den åldrande 
befolkningens synvinkel. Hela pressmeddelandet från inrikesministeriet och arbetsgruppens 
sammansättning finns på inrikesministeriets hemsida under webbadressen 



http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicFin/E38BC93D5E62CC9FC225
7157001F60ED. 
 
VAD GÖR EN REGION KONKURRENSKRAFTIG? - ÄMNE FÖR LANDSKAPSDAG 
Vad består konkurrenskraft egentligen av och hur stärks den? Bland annat dessa frågor tas 
upp till behandling 18.5, när Österbottens förbund anordnar sin traditionella landskapsdag vid 
Vasa universitet med rubriken Ett landskap med konkurrenskraft. Bland talarna på 
landskapsdagen återfinns landskapsfullmäktiges ordförande Miapetra Kumpula, rådgivaren i 
ekonomiska frågor Mikko Alkio vid statsrådets kansli och direktören för 
Innovationsprogrammet vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet (SITRA) Timo 
Kekkonen. Under dagen utdelas priset Årets österbottning för tredje gången. Det ges till en 
person som har befrämjat samhörigheten, den ekonomiska utvecklingen eller kulturen i 
Österbotten. Den som önskar delta skall anmäla sig senast 12.5 till Österbottens förbund, tel. 
06-320 6500 eller e-mailadress info@obotnia.fi. Närmare information ger 
regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi, tel. 06-320 6541 eller e-mailadress 
varpu.rajaniemi@obotnia.fi och utvecklingsplanerare Marja-Riitta Vest, tel. 06-320 6529 eller 
e-mailadress marja-riitta.vest@obotnia.fi. 
 
HAR DU KOMMIT IHÅG ATT ANMÄLA DIG TILL LANDSBYGDSKO NFERENSEN? 
Temat för den samnordiska konferensen, som hålls 11-12.5 på hotell Radisson SAS i Vasa, är 
Landsbygd och stad i växelverkan för ökad sysselsättning och trivsel. Arrangörer är 
Österbottens förbund i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet (landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppen), Glesbygdsverket i Sverige och Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Under 
webbadressen http://www.obotnia.fi/pdf/3Landsbygggggg.pdf finns hela programmet och 
närmare information. 
 
DEGERBY HAR UTSETTS TILL ÅRETS NYLÄNDSKA BY 2006 
Nylands landskapsstyrelse beslöt 24.4 att tilldela byn Degerby i Ingå utmärkelsen Årets 
nyländska by. Det som gav byn titeln bland fjorton inlämnade förslag, är invånarnas 
sammanhållning, den aktiva byaverksamheten samt det regionala och internationella 
samarbetet. Den aktiva byaföreningen i Degerby har enligt prismotiveringen gjort ett 
långsiktigt arbete. Med utmärkelsen följer ett pris på 2 000 euro. Av byns invånare på drygt 
1 000 invånare är knappt 60 % svenskspråkiga. Årets nyländska by har redan valts för 
adertonde gången. På Nylands förbunds hemsida under webbadressen 
http://www.uudenmaanliitto.fi/index.phtml?4904_m=5360&5049_m=5362&l=sv&s=38 kan 
man läsa mer om utnämningen. 
 
ARBETSTRÖTTHET - ALLVARLIGT PROBLEM ÄVEN INOM AKTIONSGRUPPER 
På sitt möte i Helsingfors 11.4 funderade aktionsgrupperna på hur man skall orka i arbetet. En 
förfrågan till aktionsgrupperna år 2005 visar att inom 17 aktionsgrupper av 37 som svarade, 
har personalen varit sjukledig p.g.a. burnout eller liknande. Det genomsnittliga övertidsarbetet 
är 12 % för verksamhetsledarna och 6 % för övriga arbetstagare inom aktionsgrupperna. Läs 
mer under webbadressen http://www.kylatoiminta.fi/!view/!id480/body0=2264. 
 
 
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. 


