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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Informellt ministermöte diskuterade om främjandet av innovationer och 
konkurrenskraft genom EU-program 

• YTR:s utvecklingsprogram för landsbygdsboende slutbehandlat 
• Nedlagd skola är ofta början till slutet för en liten ort 
• Diskussionsdag om kommun- och servicestrukturreformen 
• Aktionsgrupperna Gro i Öst och SAMPO föreslås gå ihop 
• Aktionsgruppen I samma båt håller jubileumsseminarium 

 
 
INFORMELLT MINISTERMÖTE DISKUTERADE OM FRÄMJANDET AV 
INNOVATIONER OCH KONKURRENSKRAFT GENOM EU-PROGRAM 
Ministrar med ansvar för regionalpolitik samlades under ledning av region- och 
kommunminister Hannes Manninen i Bryssel till ett informellt ministermöte i tisdags för att 
diskutera hur de sammanhållningspolitiska programmen kan nyttiggöras, för att främja 
innovationer och konkurrenskraft. Medlemsländerna ger de nationella strategierna och 
programmen en sista översyn inför starten av den nya programperioden som börjar från 
ingången av 2007. Att stärka konkurrenskraften med innovationspolitiska medel är ett 
prioriterat insatsområde för Finlands ordförandeskap. Med tanke på regionutvecklingen är det 
avgörande hur innovationerna kan omsättas i kommersiella produkter, sade Manninen. Han 
betonade i sitt tal att alla regioner inom det utvidgade EU skall hållas med i utvecklingen. Om 
praxis har visat sig fungera, skall den regionala konkurrenskraften i den globala ekonomin 
stödjas genom förbättrad kompetens och informationsutbyte mellan regionerna. Hela 
pressmeddelandet från inrikesministeriet (21.11) kan läsas i sin helhet under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/b7d84663e38ae9fcc2256b3b0073dc29/29fa4558c
0be3bf0c225722d0047ec69?OpenDocument. Läs även under webbadressen 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1595&format=HTML&aged=
0&language=SW&guiLanguage=en pressmeddelandet från Europeiska kommissionen 
(21.11). 
Under perioden 2007-2013 kommer EU att göra ca 350 miljarder euro tillgängliga genom 
strukturfonderna och andra instrument, vilket motsvarar 35 % av EU:s budget. Inom ramen 
för målet ”territoriellt samarbete” finns en budget på 375 miljoner euro för utbyte av god 
praxis i nätverk mellan olika regioner och mellan städer. Sammanhållningspolitiken 2007-
2013 ligger bäst till för att bidra till att få regimer och städer att fungera som drivkrafter för 
ekonomisk och social modernisering. 
 
YTR:s UTVECLINGSPROGRAM FÖR LANDSBYGDSBOENDE SLUTBEHANDLAT 
Sekretariatet för Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) behandlade på måndagens 
möte bl.a. utkastet till utvecklingsprogram för landsbygdsboende Asuinmaaseutu 2007-2010 – 
Maaseutuasumisen kehittämisohjelma. Utvecklingsprogrammet från Temagruppen för 
landsbygsboende är nu färdigt behandlat och går vidare till YTR för godkännande. YTR 
håller följande möte 12.12. 
 



NEDLAGD SKOLA ÄR OFTA BÖRJAN TILL SLUTET FÖR EN LITEN ORT 
Owe Nordling, ordförande för Länsbygderådet i Värmland, skriver i ett debattinlägg i 
Värmlands Folkblad om att landsbygdsskolorna bör behållas. För att elever skall bli kvar i sin 
bygd och unga familjer flytta ut till de små orterna, måste skolan finnas kvar och erbjuda 
något som är viktigt för barnen. Undersökningar och vanligt sunt förnuft säger, att det finns 
vissa grundläggande förutsättningar för att bo kvar eller flytta ut på landsbygden – en 
fungerande grundservice, en hygglig kommunikation och en fungerande skola. Moderna 
människor är rationella, de tar rationella beslut och är måna om sina barn. Finns det ingen 
skola, saknas ett viktigt kriterium för att bosätta sig på landsbygden. Har man målet att hela 
kommunen skall få leva, lägger man inte ner skolor. Läs hela artikeln (från 16.11) i 
Värmlands Folkblad under webbadressen http://www.vf.se/vf/docs/visa.asp?artikelID=96892. 
Länsbygderådet i Värmland är en regional organisation med ca 330 byagrupper med ca 
35 000 medlemmar. Länsbygderådet ansvarar för kontakt med kommunbygderåd som väljs av 
de föreningar, vilka verkar inom kommunen, byalag, hembygdsföreningar, 
bygdegårdsföreningar och utvecklingsgrupper. 
 
DISKUSSIONSDAG OM KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORMEN 
Finlands Kommunförbund ordnar tillsammans med Svenska Finlands folkting en 
diskussionsdag om kommun- och servicestrukturreformen 14.12 i Helsingfors. Teman är bl.a. 
hur kommuninvånarnas språkliga rättigheter tryggas och hur ramlagen omsätts i praktiken ur 
den svenskspråkiga servicens synvinkel. Diskussionsdagen, som är avsedd för politiker och 
anställda från kommuner och samkommuner, är konstnadsfri. Anmälan görs senast 30.11. 
Under webbadress http://www.kommunerna.net/k_tapahtuma.asp?Path=255;264;520;110759 
finns infot och länkar till anmälan och program. 
 
AKTIONSGRUPPERNA GRO I ÖST OCH SAMPO FÖRESLÅS GÅ IHOP 
Jord- och skogsbruksministeriet förutsätter att alla i Nyland fungerande lokala aktionsgrupper 
förhandlar om nya verksamhetsområden och samgång. Efter intensiva förhandlingar har man 
kommit fram till att föreslå en sammanslagning av Idässä Itää ry – Gro i Öst rf:s och SAMPO 
ry:s verksamhetsområden, vilket i praktiken innebär bildande av en nu förening. Denna skulle 
svara för aktionsgruppsverksamheten i nuvarande Gro i Östs tio kommuner och SAMPO:s tre 
kommuner. Det nya området skulle ha ca 87 500 invånare. Förslagsbehandlingen fortgår. Gro 
i Östs hemsida finns under webbadressen http://www.iupomo.info/. 
 
AKTIONSGRUPPEN I SAMMA BÅT HÅLLER JUBILEUMSSEMINARIUM 
Lokala aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry:s grundande möte hölls 
29.10.1996. Nu fyller föreningen tio år och jubilerar med seminarium, där valet av program 
inspirerats av föreningens utvecklingsprogram. Här har kulturen haft en central plats i 
LEADER+ -programmet genom att föreningen ville lyfta fram och stöda, dels kulturens roll 
som resurs och dels dess roll som sysselsättare. Seminariet, som är tvåspråkigt, hålls 14.12 kl. 
15-18 på Forum Marinum i Åbo. Anmälan skall göras senast 5.12 på tel. 02-458 5351 eller på 
e-mailadress gabriella.nymark@sameboat.fi. Läs mer om I samma båt på deras hemsida under 
webbadress http://www.sameboat.fi/. Själva programmet finns under webbadressen 
http://www.sameboat.fi/arkiv/InbjudanKutsu.pdf. 
 
 
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. 


