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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• Konferens skall göra Vasas landsbygdsforskning världskänd 
• Arbetsgrupp vid JSM föreslår enhetliga stöd till landsbygdens mikroföretag 
• ”Organisationerna har en viktig roll i de äldres service”  – minister Hannes Manninen 
• ”Människor är inte gjorda för att bo i städer” – moderna byn erbjuder något som 

människor behöver 
• Nytt informationsblad från Levón-institutet 
• Mittnordenkommittén delar för första gången ut priser – pristagare kan nomineras 

 
 
KONFERENS SKALL GÖRA VASAS LANDSBYGDSFORSKNING VÄRLDSKÄND 
Vasa står värd för Europeiska ruralsociala förbundets 23:e kongress 17-21.8.2009 med 
omkring 400 forskare från hela världen. Konferensen har en gång tidigare ordnats i Finland, 
vilket var för 30 år sedan. Enligt landsbygdsprofessorn Erland Eklund vid Åbo Akademi (ÅA) 
i Vasa är det ett fint erkännande för landsbygdsforskningen vid ÅA och Vasa universitet, 
vilka ordnar kongressen tillsammans under temat de sociala förändringarna på den europeiska 
landsbygden. Det pågår nämligen en mycket stor flyttningsprocess från Östeuropas landsbygd 
till Västeuropa. Enligt landsbygdsprofessorn Hannu Katajamäki vid Vasa universitet kan 
kanske konferensen förbättra diskussionen om att landsbygden är smal i Finland. Det talas 
bara om jordbruk, men inte om företagande och service fast det sker stora förändringar på 
landsbygden. Kongressen samlar världens bästa forskare inom ett område som berör vardagen 
mer än många andra forskningsområden. Det blir även utflykter till den österbottniska 
landsbygden. Kongressen kan bli ett riktigt lyft för lansbygdsforskningen i Vasa och föda 
internationellt samarbete och göra Österbotten intressantare som jämförelseområde i 
internationella undersökningar. Fler av universitetens studerande kan även upptäcka 
forskningsområdet. Men framförallt förbättras Vasa-forskningens synlighet. Finland, som 
redan är långt framme inom den internationella landsbygdsforskningen, ses som ett modelland 
för landsbygdsutveckling. I höst vidtar planeringen av konferensen. Uppgifterna är hämtade 
ur gårdagens upplaga av Vasabladet. 
 
ARBETSGRUPP VID JSM FÖRESLÅR ENHETLIGA STÖD TILL LANDSBYGDENS 
MIKROFÖRETAG 
Uppföljningsgruppen för företagstjänster till mikroföretag på landsbygden överlämnade sin 
andra mellanrapport till jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja senaste fredag. Enligt 
arbetsgruppens förslag skall stödnivåerna huvudsakligen följa stödnivåerna i statsstödskartan i 
överensstämmelse med EU:s stödregelverk. I rapporten lägger man fram förslag på hur 
förfaranden för företagsfinansieringen inom arbetskrafts- och näringscentralerna och de lokala 
verksamhetsgrupperna kan utvecklas så att de blir smidigare, samt hur man kan samordna 
förfaranden och tjänster kring finansieringen. Meningen är att arbetsgruppens förslag skall 
realiseras i samband med att programmen för programperioden 2007-2013 verkställs. 
Arbetsgruppen hade representanter för handels- och industriministeriet, arbetsministeriet, 
jord- och skogsbruksministeriet (JSM), Företagarna i Finland, MTK (Centralförbundet för 
lant- och skogsbruksproducenter), Landsbygdscentralernas förbund Pro Agria och TE-



centralerna. Hela pressmeddelandet från JSM finns på deras hemsida under webbadressen 
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/070316_mikroyritykset.html, 
medan arbetsgruppens andra mellanrapport (på finska) finns att läsas under webbadressen 
http://www.mmm.fi/attachments/5lW4u4FlL/5nnySVXIJ/Files/CurrentFile/trm2007_11.pdf. 
Med mikroföretag avser man ett företag som har färre än 10 anställda och vars årliga 
omsättning eller balansomslutning understiger 2 miljoner euro. 
 
”ORGANISATIONERNA HAR EN VIKTIG ROLL I DE ÄLDRES SERVICE” – 
MINISTER HANNES MANNINEN 
Enligt region- och kommunminister Hannes Manninen är tredje sektorn en viktig kumpan, då 
servicesektorn kompletteras för de äldre människorna, särskilt i glesbygden. I produktionen av 
service bör man hitta lokala resurser och behov som utgår ifrån småmodellslösningar. Den här 
servicen kan komma från kommunen, de privata företagen eller tredje sektorn, sade Manninen 
senaste vecka (14.3) på ett politiskt seminarium om äldre i Torneå. Landsbygdsinvånarnas 
samarbete och byaverksamhet erbjuder en stark ställning att utveckla ett långsiktigt och 
organiserat samarbete i produktionen av service till byarnas invånare. Genom att delta i själva 
serviceproduktionen, kan landsbygdens invånare få erfara möjligheterna att påverka det som 
berör den egna boendemiljön. Serviceproduktionen kan så klart inte överföras till enbart tredje 
sektorn, utan dess service kompletterar den kommunala och privata produktionsservicen. Den 
offentliga sektorn har alltid ansvar för att servicen ordnas. Enligt Manninen har en aktiv 
medborgarorganisationsverksamhet i sig själv ett värde i stärkandet av det sociala kapitalet 
och samfundet. Närorganisationerna och tredje sektorn bör i fortsättningen allt oftare tas med 
i skötseln av de äldre. Samarbetet med offentliga sektorn är nödvändigt, fastslår Manninen. 
Pressmeddelandet från inrikesministeriet kan läsas (på finska) i sin helhet under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicFin/DC33CF9F3E666FE3C2257
29D0045BA9C. 
 
”MÄNNISKOR ÄR INTE GJORDA FÖR ATT BO I STÄDER” – MODERNA BYN 
ERBJUDER NÅGOT SOM MÄNNISKOR BEHÖVER 
Byar avfolkas och försvinner, särskilt byar i inlandet – allt medan storstäderna växer snabbare 
och snabbare. Den här utvecklingen kan lätt få glesbygdsbor att se pessimistiskt på framtiden. 
Vid ett seminarium i Korpilombolo i Sverige med Trevia som arrangör diskuterade man ”Den 
moderna byn” för att försöka väcka nya tankar om byns möjligheter. Sten Rönnberg, verksam 
vid Stockholms universitet och bosatt utanför Kalix, anser att satsningen på tätorten och 
staden började med enhetsskolans införande på 1950-talet. Man sade på den tiden att det 
behövdes kommuner med minst 10 000 invånare. Mer än 5 000 kommuner blev endast 278 
med satsningar från statens sida på centralorterna i varje kommun. Den moderna staden har 
funnits i knappt ett sekel. Rönnberg menar att människan inte är gjord för att bo i städer, 
därför kan den moderna byn erbjuda något som människor behöver, som tystnaden, närheten 
till naturen, lokalhistorien, gemenskapen, det goda boendet, den rena luften och möjligheten 
till en hållbar utveckling som inte tär på jordens resurser. För att en by skall bli modern 
behövs bl.a. goda kommunikationer, möjlighet att bygga utan krångel och med 
lånemöjligheter. Till det här behövs att de boende tror på sin by. Man måste också skapa en 
form för spridande av information – lokaltidning, lokal TV-station eller e-postlistor. Enligt 
Rönnberg är det framför allt två saker man behöver göra för att få byn att bli modern: Man 
bör satsa på forskning och teknikkunskap för att hitta den hållbara utvecklingen, samt 
rekrytera eldsjälar, entreprenörer, författare, alltså sådana som kan tänka nytt och gå utanför 
de vanliga ramarna. Håkan Stenmark, företagscoach vid LRF Norrbotten som arbetar 
praktiskt med att hitta utvecklingsmöjligheter för byarna i Norrbotten, har några råd till den 
som vill driva ett projekt i en by: Se till att flera äger projektidén tillsammans, jobba med 



frågor som berör många, visa på något synligt resultat efter ett tag och jobba på olika nivåer – 
politiska och andra. Uppgifterna är ur en artikel i Studieförbundet Vuxenskolans tidning 
Impuls (nr 2, mars 2007) som kan läsas under webbadressen http://www.impuls.nu/. Se även 
Vuxenskolans hemsida under webbadressen http://www.sv.se/. 
 
NYTT INFORMATIONSBLAD FRÅN LEVÓN-INSTITUTET 
Innehållet i årets första informationsblad (på finska) från Vasa universitets Levón-institut är 
bl.a. följande: 

• Samhällsansvar och konsumentbeteende 
• Öppna universitetet röjer nya studiestigar 
• Landsbygdens energi – Undersökning om decentraliserad energiproduktion 
• Information om avtalsrätt för företagare och småföretagare 
• Företagsfostran fortfarande aktuellt 

Informationsbladet kan läsas på webbadress http://www.uwasa.fi/levon/lehti/levon07_1.pdf. 
 
MITTNORDENKOMMITTÉN DELAR FÖR FÖRSTA GÅNGEN UT PRISER – 
PRISTAGARE KAN NOMINERAS 
För att stimulera ett fortsatt arbete mot en långsiktig ekologisk hållbar utveckling i 
Mittnordenregionen, kommer Nordiska ministerrådets gränskommitté, Mittnordenkommittén, 
i år att för första gången dela ut ett miljöpris och ett energipris, Nordens Gröna Bälte. 
Priserna, som vardera är på 30 000 SEK, kan delas ut till privatpersoner, organisationer eller 
företag i Mittnordenregionen. Pristagarnomineringar skall göras senast 30.6 till 
Mittnordenkommitténs kanslichef Lena Bergeskär på tel. +46 63 147 898 eller e-mailadress 
lena.bergeskar@jll.se. För mer information om priserna och Mittnordenregionen se adressen 
http://www.mittnorden.net/aktuellt/nyheter/5.150a751910f7b0c51cd80003485.html 
respektive http://www.mittnorden.net/.  
Mittnorden, som är ett av åtta samarbetsområden som ingår i Nordiska Ministerrådets 
regionalpolitiska samarbete över riksgränserna i Norden, sträcker sig från Atlanthavskusten i 
väst, över fjäll och bergsmassiv genom Sverige, Bottenhavet, kustområden och vidare mot de 
inre delarna av Finland. Samarbetet består av ett nätverk mellan de regionala 
förvaltningsorganen inom regionen. 
 
 
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. 


