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• Statsrådet har godkänt landsbygdsstrategin och –programmet 
• Årsrapport för svenska leader+ visar på 400 nya arbetsplatser 
• Den kreativa kraften - undersökning om svenska högskolans tredje uppdrag 
• Hembygdsdagarna bjöd på språkbad i jubilerande vasa 
• Lär om gemenskapsföretag på seminarium i kilen 
• Isnäs byadag lyckades över alla förväntningar 

 
 
STATSRÅDET HAR GODKÄNT LANDSBYGDSSTRATEGIN OCH -PROGRAMMET 
Statsrådet godkände i början på månaden strategin för utveckling av landsbygden i Finland 
och förslaget till program för utveckling av landsbygden i fasta Finland för åren 2007-2013, 
som bygger på strategin. Efter detta skall strategin översändas till kommissionen för 
kännedom och förslaget för behandling. Finansieringen av utvecklingsprogrammet för fasta 
Finland bygger på rambeslutet från i våras, enligt vilket nedskärningen av EU-medel 
kompenseras nationellt och finansieringsnivån hålls samma som idag. Speciell 
uppmärksamhet fästs vid att jordbrukarna behåller inkomstnivån, vilket innebär att miljöstöd 
och kompensationsbidrag spelar större roll än tidigare. Varje EU-stat utarbetar en nationell 
strategi, som i vårt land genomförs via programmet för utveckling av landsbygden i fasta 
Finland och programmet för utveckling av landsbygden på Åland. Insatsområdena i strategin 
för utveckling av landsbygden i landet är att bedriva jord- och skogsbruk på ett ekonomiskt 
och ekologiskt hållbart och på ett etiskt acceptabelt sätt, att stimulera företagarandan på 
landsbygden, samt den lokala frivilliga verksamheten. Programmets mål för utveckling av 
landsbygden i fasta Finland för åren 2007-2013 är att bevara den livskraftiga och fungerande 
landsbygden, att förbättra miljön och att utnyttja förnybara naturresurser på ett hållbart sätt. 
Programmet för utveckling av landsbygden i fasta Finland inkluderar följande åtgärder: att 
förbättra jord- och skogsbrukssektorernas konkurrenskraft, att förbättra miljön och landskapet, 
att förbättra livskvaliteten i landsbygdsområden och uppmuntra mångfald i 
landsbygdsekonomin och LEADER-dimensionen. På statsrådets hemsida under webbadressen 
http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?toid=2213&c=0&moid=2
216&oid=164719 finns hela pressmeddelandet. Under webbadressen 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseutu_rakentaminen/maaseudunkehittamisohjelmat/o
hjelmatkaudelle20072013.html på jord- och skogsbruksministeriets hemsida finns strategin 
och förslaget till program (på finska). 
 
ÅRSRAPPORT FÖR SVENSKA LEADER+ VISAR PÅ 400 NYA ARBETSPLATSER 
Årsrapporten för LEADER+ år 2005 i Sverige har i sommar överlämnats till EU-
kommissionen. Några av programmålen har uppfyllts med råge. Från början av perioden år 
2000 till och med 2005 hade 925 projekt startats, 12 573 personer hade utbildats och 787 nya 
samarbetskonstellationer hade skapats. Vid slutet av 2005 hade 400 nya arbetstillfällen 
skapats, vilket är ca 38 % av det förväntade resultatet (för Finland hade 60 % av målet 
uppnåtts för nya arbetsplatser på den finländska landsbygden vid samma tidpunkt). Resultaten 
så här långt visar att LEADER+ bidrar till ökad sysselsättning och bevarandet av 



arbetstillfällen, även om det inte är den huvudsakliga målsättningen. Enligt utredare Elisabet 
Olofsson på Glesbygdsverket framstår det allt klarare att LEADER+ bidrar med smörjmedel 
för en mångfald av idéer, vilket i många fall resulterar i nya, bestående verksamheter. Under 
webbadress http://www.glesbygdsverket.se/site/default.aspx?id=8602 på Glesbygdsverkets 
hemsida finns mer att läsa, där även en länk till årsrapporten 2005 finns. 
 
DEN KREATIVA KRAFTEN - UNDERSÖKNING OM SVENSKA HÖGSKOLANS 
TREDJE UPPDRAG 
Den kreativa kraften!, en intervjuundersökning om mekanismerna i samspelet mellan 
högskola, samhälle och näringsliv, presenterades i början på juli vid ett fullsatt seminarium i 
Visby. I undersökningen reder journalisten Mats Utbult ut hur det egentligen står till med 
högskolans tredje uppdrag, nämligen att vara en samverkande kraft för utvecklingen av det 
omgivande samhället och näringslivet. Han visar på svårigheter som gör att uppgiften 
misslyckas, men också på goda exempel, där högskolor lyckats påverka det omgivande 
samhället och näringslivet. Den röda tråden för framgång är engagemang, men det räcker inte 
med engagemang om t.ex. de externa medlen försvinner. Att syssla med det tredje uppdraget 
är inte heller meriterande. Rapporten pekar på att det är lättare att få till stånd en fungerande 
samverkan mellan de små högskolorna och det omgivande samhället. Hela artikeln kan läsas 
på hemsidan för Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! under webbadressen 
http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=395.  
 
HEMBYGDSDAGARNA BJÖD PÅ SPRÅKBAD I JUBILERANDE VASA 
Med Vasa som värdort för de Riksomfattande Hembygdsdagarna 2-6.8 med temat En 
tvåspråkig hembygd - kaksikielinen kotiseutu fick deltagarna bada i språk, både i form av 
praktiska övningar och genom ett program som för första gången under dagarnas snart 60-
åriga historia var helt tvåspråkigt. Såväl seminarier och utflykter som gudstjänst och dans gick 
på både finska och svenska, då Finlands Hembygdsförbund (Suomen Kotiseutuliitto) fick 
sällskap av Finlands svenska hembygdsförbund, Österbottens förbund, Svenska Österbottens 
förbund för utbildning och kultur och Vasa stad som arrangörer. Närmare 500 delegater från 
hela landet hade lockats till den 400-årsjubilerande staden, där programmet bjöd på nya 
konstellationer, även för lokalbefolkningen och de medverkande, som t.ex. på allsångskvällen 
i Gamla Vasas kyrkoruiner. Ackompanjerade av folkmusiker från Laihela tog radiorösten och 
körsångaren Max Jansson, förra tangoprinsessan Marjut Rothovius och dialektrockaren Lasse 
Eriksson ton tillsammans. På föreningarnas dag knöts många kontakter, där 35 organisationer 
presenterade sig och 35 experter gav gratisråd om allt från släktforskning till byggnadsvård. 
Samtidigt fylldes de öppna diskussionskamrarna till sista plats. På den välbesökta huvudfesten 
tog andra finansminister Ulla-Maj Wideroos fram styrkan i språket och hembygden: ”Du är 
den bästa reklamen för din hembygd och har all rätt att skryta och berätta varför den är bäst. 
Det samma gäller språket, oberoende av om det är finska, svenska eller dialekt. Du sätter 
själv värdet på ditt språk genom att använda det, påminde Wideroos.” De Riksomfattande 
Hembygdsdagarna ordnas nästa år i Salo och år 2008 i Brahestad. Mer information om årets 
hembygdsdagar finns på Vasas hemsida under webbadressen www.vasa.fi/hembygdsdagar. 
 
LÄR OM GEMENSKAPSFÖRETAG PÅ SEMINARIUM I KILEN 
På Kilen i Sideby ordnas 30.9 ett Harald Teir-seminarium, Gemenskapsföretag – 
välfärdsinnovation. Gemenskapsföretag, som förenar idealitet och affärsmässighet, är idé från 
Skottland som prövats i Sverige. Håkan Björk, ansvarig för utvecklingen för Social 
redovisning i CB Support Sweden i Umeå, kommer bl.a. att tala om gemenskapsföretagens 
kännetecken, roller och principer. Man får även ta del av praktiska exempel från Västerbotten. 
Seminariet avslutas sedan med 1700-tals bjudning och fri samvaro. Det uppbärs ingen 



deltagaravgift för själva seminariet, men en avgift på 30 euro inkasseras för 1700-tals 
bjudningen. Anmälan görs till Kilens hembygdsgård, tel. 06-222 5611 eller e-mailadress 
kilen@kiili.inet.fi. 
 
ISNÄS BYADAG LYCKADES ÖVER ALLA FÖRVÄNTNINGAR 
Redan i fjol samlade man sina krafter i Isnäs by i Pernå, Östra Nyland för en gemensam 
satsning på en byadag. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från olika föreningar och 
företagare i byn. Med stor talkoinsats ordnades så Isnäs byadag från morgon till sena natten i 
början av augusti med presentation av de lokala aktiviteterna i byn. Man hade berett sig på 
150 matgäster, men ungefär 2 000 personer kom till byadagen med egna bilar, hyrda bussar 
och båtskjuts. Som gäster fanns en grupp etniska byaktiva. Nästa byadag skall nu firas om två 
år. 
 
 
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 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 mera info. 
 
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen 
ovan. 


