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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Regionala fasen ger värdefullt material för reformen av kommun- och 
servicestrukturen 

• Behövs tankesmedjor i vårt land? 
• Folktinget med i minoritetssamarbete (ingår i fplu:s åtgärdsprogram)  
• Svenska Österbottens byar konsult i avloppsfrågor 

 
 
REGIONALA FASEN GER VÄRDEFULLT MATERIAL FÖR REFORMEN AV 
KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTUREN 
I pressmeddelandet från inrikesministeriet står bl.a. följande: 
”Svaren i den regionala fasen av projektet för en reform av kommun- och servicestrukturen 
ger värdefullt material för projektet i fortsättningen. Under den regionala fasen som 
omfattade fyra månader genomfördes ett arbete som gav resultat och som ökade regionernas 
kunskap om kommun- och servicestrukturen och sambandet med framtidens utmaningar och 
problemlösningar. Sammandraget av analysen av regionernas svar behandlades i dag den 28 
februari i kommun- och servicestrukturarbetsgruppen som leds av region- och 
kommunminister Hannes Manninen.” 
Hela pressmeddelandet och regionernas svar finns under webbadresserna 
http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/base.lsp?r=100500&k=sv&rapo=1240&old=376 resp. 
http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/paras/home.nsf/pages/75A42A72DD139BFFC2257
1160041E741?opendocument. 
 
BEHÖVS TANKESMEDJOR I VÅRT LAND? 
Tankesmedjor har funnits länge i USA och i vissa västeuropeiska länder. Vilket namn eller 
vilken form som varje tankesmedja än har (institut, stiftelser, institutioner o.s.v.), så har de 
etablerat sina ställningar som betydande sakkunniga, vilka deltar i den samhällspolitiska 
debatten. I vårt land genomfördes senaste år ett försök med tankesmedjor genom 
justitieministeriets politikprogram för medborgarinflytande. Nu ordnas ett tillfälle, där man 
får ta del av försökets resultat och diskutera dem. Det här sker i Helsingfors 6.3 kl. 13-16 i 
Ständerhuset. Anmälningstiden har gått ut, men den som är intresserad kan kontakta Riitta 
Liski, e-mailadress riitta.liski@kansalaisfoorumi.fi. 
 
FOLKTINGET MED I MINORITETSSAMARBETE (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram) 
I Finlandssvenskt program för lokal utveckling 2004-2008 ingår följande åtgärd för att 
synliggöra Svenskfinland på EU-nivå. 
- En kampanj för att synliggöra Svenskfinland på EU-nivå startas. (s 21) 
Under denna punkt kan rapporteras, att Folktinget deltar aktivt i det europeiska 
minoritetssamarbetet. En motion, som godkändes på sessionen i Pargas 2005, förpliktar 
Folktinget att fortsätta med denna verksamhet. Folktinget har under de senaste åren varit aktiv 
inom det europeiska minoritetsspråkssamarbetet, främst inom EBLUL, men det 
internationella samarbetet har även tagit nya former. Representanter för Folktinget har bland 
annat medverkat i ett europeiskt nätverk för språkminoriteter. Nätverket har öppnat en 



webbplats, www.languageplanning.com, om hur man kan stärka ett minoritetsspråk. 
Folktinget deltar regelbundet i möten och seminarier angående ett förstärkt samarbete mellan 
språkliga minoriteter. En tanke om ett mera strukturerat europeiskt nätverk mellan dessa 
minoriteter är under diskussion som bäst (våren 2006). Folktinget informerar om svenskt i 
Finland och finlandssvenskarna, såväl i Finland som i Norden och Europa. 
 
SVENSKA ÖSTERBOTTENS BYAR KONSULT I AVLOPPSFRÅGOR 
Svenska Österbottens Byar (SÖB) har utvecklat ett informationspaket innehållande 
föreläsning och rådgivning om avloppsvattnets reningskrav enligt den nya förordningen. 
Paketet är anpassat för byasamhällen och enskilda hushåll. Man vänder sig till kommuner och 
föreningar för att erbjuda denna tjänst för fortsatt information. För mer information kontakta 
SÖB:s byaombud Katarina Westerlund, mobil 050 313 2769 eller e-mailadress 
katarina.westerlund@osterbotten.fi. SÖB:s info om informationspaketet bifogas. 
 
 
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. 


