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BEHANDLINGEN AV LANDSBYGDSPROGRAMMET FORTGÅR I KOMMISSIONEN 
Behandlingen av utvecklingsprogrammet för landsbygden på finländska fastlandet 
framskrider i Europakommissionen. Strävan är att få programmet till behandling av EU:s 
medlemsländer i april. I januari-februari var programmet på kommissionens interna 
remissbehandling och efter detta får man kommissionens ståndpunkt och kallelse till nästa 
bilaterala förhandling. Sedan tillställs kommissionen ett fullföljt programförslag som man 
ännu lägger på en intern remissbehandling. Innan kommissionen fattar beslut försöker man få 
programmet att behandlas av kommissionens landsbygdskommitté i april. De nationella 
lagarna i anknytning till programmet trädde i kraft i början av detta år och för närvarande 
förbereder man förordningar av statsrådet och jord- och skogsbruksministeriet (JSM). 
Uppgifterna är från JSM:s jordbrukspolitiska nyhetsbrev Verso, februari 2007, 
http://news.mmm.fi/newsletter.php?id=76&admin=1. De centrala bestämmelserna, den 
finländska utvecklingsstrategin och förslaget om landsbygdsprogrammet finns under 
webbadress http://www.mmm.fi/sv/index/framsida/landsbygd/perioden20072013.html. 
 
FÖRSÖK MED REGIONUTVECKLING 2007-2010 FÖR LANDSBYGDSREGIONER – 
DEL AV DET SÄRSKILDA LANDSBYGDSPOLITISKA PROGRAMMET 
Regeringen godkände 22.2 ett särskilt landsbygdspolitiskt program ”En vital landsbygd – 
ministeriernas ansvar och regionutvecklingen”. För att stärka landsbygdens 
kompetensunderlag föreslås det att landsbygdsforskningen stärks, att 
verksamhetsförutsättningarna förbättras för de kontor som tillhandahåller många olika slags 
tjänster, samt att det införs utbildning på andra stadiet som bygger på kompetens inom många 
yrken och som ger kompetens för arbete inom basservice. Vidare utreds vilka åtgärder som 
skall vidtas för att förebygga utslagning av unga. Som en del av det särskilda 
landsbygdspolitiska programmet öppnar inrikesministeriet ett försök med regionutveckling 
2007-2010 för landsbygdsregioner, vilket är avsett för de regioner som inte omfattas av 
regioncentraprogrammet eller Nylands stadsprogram. Syftet är att precisera de strategiska 
prioriteringarna för utvecklingen av närings- och kompetensunderlaget, samt ta fram nya 
metoder och samarbetsformer för regionutvecklingen. Regiondelen stärker växelverkan 
mellan stad och landsbygd, medan handlingsmodellerna och metodurvalet för utvecklandet av 
landsbygden kompletteras. Region- och kommunminister Hannes Manninen anser att det är 



viktigt, att olika slags aktörer på bred front är med om att utveckla landsbygden. Numera är 
bl.a. verksamhetsgrupper viktiga aktörer när det gäller att utveckla landsbygdens näringsliv 
och välfärd. Deras arbete skall understödjas även i framtiden. Hela pressmeddelandet från 
inrikesministeriet och jord- och skogsbruksministeriet finns bl.a. på webbadressen 
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/070222_maaseutu.html, medan 
pressmeddelandet från samma datum med Hannes Manninen finns under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/AA16B0473A0231FDC225
728A002F28D9. Särskilda landsbygdspolitiska programmet hittas (på finska) på webbadress 
http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/c60280e93bf7f930c225728a00426f10/$file/e
rityisohjelma_vn_1602.pdf. 
Det särskilda landsbygdspolitiska programmet, som innehåller strategiska riktlinjer för 
landsbygdspolitiken samt beslut om utvecklingsåtgärder 2007-2010, bereddes av den 
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), som även bistår statsrådet i genomförandet av 
programmet. Det särskilda programmet koncentrerar sig på frågor inom landsbygdspolitiken 
på bred front, samt på att utveckla ett landsbygdspolitiskt system. 
 
”LANDSBYGDSBOENDE OCH BYGGANDE VID STRÄNDER SKALL INTE FÖRSVÅRAS” 
– REGION- OCH KOMMUNMINISTER HANNES MANNINEN 
Landsbygdens invånare betalar till stor del sin infastruktur, sitt boende och den service man 
behöver nästan helt själv, konstaterade region- och kommunminister Hannes Manninen på det 
riksomfattande seminariet för landsbygdsboende, Asuinmaaseutu 2007, i tisdags i 
Helsingfors. Enligt Manninen skall inte landsbygdsboendet och byggandet vid stränder 
försvåras av tätortsbebyggelse eller andra orsaker. Tvärtom, genom att styra byggandet 
kommer de villkor som kommunen sätter att stöda fritidsbostädernas omändring till 
stadigvarande bostäder. I region- och landsbygdspolitiken är det i sista hand frågan om 
värderingar. Finländarna är till stor del överens om betydelsen av en jämbördig utveckling av 
centran och landsbygden. Utvecklingen kan även påverkas med regionpolitiska medel, 
påminner Manninen. Nya EU-programperioden för med sig en hel del ekonomiska resurser 
för landsbygdens utvecklingsarbete. Bidrag från EU:s strukturfond är på ca 1,7 miljarder euro 
och hela den offentliga finansieringen på ca 3,5 miljarder euro, av vilka norra och östra 
Finland samt utsatta områden på landsbygden i västra och södra Finland tar sin kännbara del. 
Med de här resurserna kan man förverkliga tusentals projekt för landsbygdens utveckling och 
för att hålla landsbygdens livskraft uppe, betonar Manninen. Under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicFin/9845FB228A94D4FDC2257
28F002CD175 finns hela pressmeddelandet (på finska) från inrikesministeriet. 
 
FYRA AVDELNINGSCHEFER UTNÄMNDA FÖR LANDSBYGDSVERKET 
Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja utnämnde i onsdags fyra avdelningschefer för 
Landsbygdsverket. De tillträder tjänsterna 1.5. Agroforstmagister Olli-Pekka Peltomäki 
utnämndes till chef för jordbruksavdelningen. Avdelningen svarar för jordbrukarstöd och 
landsbygdsprogram inom systemet för EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik, 
samt för frågor i anknytning till nationella stöd. Agroforstmagister Päivi Wallin blev utnämnd 
till tjänsten som chef för marknadsstödsavdelningen, en avdelning som har hand om 
marknadsorganisationerna i enlighet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 
Agroforstmagister Tommi Kämpe utnämndes till tjänsten som chef för 
övervakningsavdelningen. Avdelningens uppgift är att bevaka frågor knutna till EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik och nationella stödsystem. Ekonomie magister Marketta 
Norrgård blev utnämnd till tjänsten som chef för finansförvaltningsavdelningen. Den här 
avdelningen svarar för uppgifter som hör till utbetalningsstället i enlighet med EU:s 
gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik, samt betalar EU-stöd och nationella stöd. 



Hela pressmeddelandet kan läsas på jord- och skogsbruksministeriets hemsida på webbadress 
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/070228_nimitykset.html. 
 
METOD- OCH HANDLEDARUTBILDNING I METODERNA PROJEKTUTVECKLING I 
GRUPP CH SJÄLVHJÄLPSGRUPPER 
Hur gör man för att i grupp gå från projektidé till projektplan? Vad bör man göra och beakta 
för att skapa en förankring och således ge bättre förutsättningar för ett projekt att lyckas? Och 
vad är en självhjälpsgrupp, vad gör en sådan, hur fungerar den och vad är nyttan med den? 
Om någon av dessa frågor intresserar, grip då chansen och delta i någon av kurserna som 
Kompetenscirkeln arrangerar på Kilens hembygdsgård i Sideby 9-11.3. Projektutveckling i 
grupp leds av metodens upphovsman Per Stattin från Sverige, som leder deltagarna genom 
metodens sex olika steg, från att gå från projektidé till projektplan. Delaktighet, förankring 
och processform är ord som förknippas med denna metod. Metoden lärs ut och varvas med 
praktiska övningar under fredag och lördag, medan cirkelledarutbildningen avslutar söndagen. 
Självhjälpsgrupper handlar om att i grupp hjälpa sig själv och andra genom att dela 
erfarenheter med varandra. I självhjälpsgruppen möts människor kring ett genensamt behov 
eller problem som var och en i gruppen vill göra något åt tillsammans. Under fredagen 9.3 
lärs självaste metoden ut av Annika Sundman från Sverige, vilken har en lång och bred 
erfarenhet av metoden. Under lördagen samtalar Leif Westerlund kring att leda ett samtal i 
grupp och Anna-Karin Öhman från Svenska studiecentralen berättar om självhjälpsgruppen 
som studiecirkel eller kurs. Tillfället avslutas med en cirkelledarutbildning under söndagen 
för dem som är intresserade av att starta en självhjälpsgrupp. Intresse för att delta meddelas 
senast 5.3 till projektkoordinator Anna-Lena af Hällström på e-mailadress anna-lenah@ssc.fi 
eller per tel. 06-320 4153. Mer information om kurserna och projektet Kompetenscirkeln 
finns under webbadressen www.kompetenscirkeln.se. 
 
VI ARBETAR MED LOKALA UTVECKLINGSPLANER – NY INSPIRATIONSSKRIFT 
FRÅN HSSL 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva (HSSL) har gett ut inspirationsskriften, Vi arbetar med 
Lokala utvecklingsplaner, som innehåller konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter. I 
skriften presenteras bl.a. följande exempel: 

• Bylaget Västra Torup 
• Finnerödja byalag 
• Övre bygden 
• Baggbrobygden 
• Slädene byalag 
• Fågelfors samhällsförening 
• Älghults samhällsförening 
• Hannäs utvecklingsgrupp 
• Svanö utvecklingsgrupp 
• Eggvena hembygdsförening 

Under webbadressen http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=603 
finns länk till broschyren samt andra informationsbroschyrer. 
 
 
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! 
 



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. 
 
Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma 
med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@ssc.fi. Ifall någon inte vill 
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan. 


