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1. Strukturmodellen 2035 för Åbo stadsregion
Förslaget till strukturmodell för åbo stadsregion, vilket beretts utifrån de mål som godkänts 11.1.2011
i januari, det godkända beslutet om riktlinjerna 14.6.2011 i juni samt den tredje workshopen i augusti
och slutrapporten om den var enligt styrgruppens beslut 8.11.2011 framlagt offentligt och för
remissförfarande. Tiden för utlåtandena gick ut 10.1.2012.
Av de utlåtanden och åsikter som inkommit har man gjort upp ett sammandrag, som även innehåller
utkast till bemötanden. Sammandraget behandlades i arbetsgruppen MAL (markanvändning,
boende, trafik)/TekSek 12.1.2012, där responsen diskuterades. Vid mötet konstaterades bl.a. att det
är av yttersta vikt för regionen att strukturmodellen godkänns och att kommunerna kan ha
tröskelfrågor som hänför sig till modellen, vilka man borde förhandla om innan strukturmodellen går
vidare till beslutsfattande, så att inga kommuner faller bort ur modellen.
Mötet beslutade som ordning och tidsschema för behandlingen föreslå:
*

24.1. för styrgruppen en remissdebatt utifrån utlåtandena och bemötandena samt ger
anvisningar för beredningen för den fortsatta beredningen av beslutsförslaget.

*

9.2. blir konsultens förslag utifrån utlåtandena och remissdebatten till en
strukturmodell färdigt för MAL-arbetsgruppens föredragningslista.

*

9.2. - 15.2. behandlas förslaget till strukturmodell inofficiellt genom förmedling av MALarbetsgruppens representanterna i strukturmodellkommunerna, av vilka de viktigaste
korta framställningarna om ändringar inbegärs för att läggas fram vid MALarbetsgruppens sammanträde 16.2.

*

16.2. behandlar MAL-arbetsgruppen förslaget till strukturmodell, sammanställer
kommunernas viktigaste förslag till ändringar och avger sitt utlåtande till styrgruppen.

*

20.2. - 9.3. reserveras tid för politiska förhandlingar mellan kommunerna för en
koordinering av ändringsförslagen.

*

13.3. färdigställs det slutliga förslaget till förslaget till strukturmodell för PARASstyrgruppens lista

*

20.2. PARAS-styrgruppen behandlar förslaget till strukturmodell och sänder det till dess
parter officiellt för godkännande.

*

4/2012 vid mötet rapporteras till PARAS-styrgruppens om läget för godkännandet av
strukturmodellen och fattas beslut om dess verkställighet.

Allmänt taget konstateras i utlåtandena att strukturmodellen som helhet till största delen är lyckad
och dess positiva betydelse för en utveckling av regionen framhålls. De mest betydande sakhelheter
som kommit fram i utlåtandena i anslutning till strukturmodellens innehåll var bl.a.

tillväxtprocenterna för kommunerna och centrumen utanför området för kärnstaden samt frågorna
om servicenätet, speciellt handelns placering på området.
Beredningsgruppen för den statliga parten i MAL-intentionsavtalen konstaterar i sitt utlåtande att
den anser det vara ytterst viktigt att kommunerna uppnår en gemensam utfästelse i
strukturmodellarbetet. Utfästelsen för alla parter är medvetna om den riktning för utvecklingen som
gemensamt beslutats samt är villiga att verkställa lösningar som är viktiga för regionens
helhetsutveckling. I planen om en hel stadsregion ska kommunerna uppnå ett samfällt viljetillstånd
om riktningen för utvecklingen samt målmedvetet sträva efter detta i kommunernas
planläggningsarbete.
2. Förhållandet för regeringens kommunstrukturreform till strukturmodellen - börjar en istid?
Suomen Kuvalehti publicerade för 2 veckor sedan sin egen uppfattning om den kommande
kommunstruktur-framställningen av finansministeriet, vilken ännu är under beredning. Där föreslogs i
Egentliga Finland ett landskap med 5 kommuner, i vilket kommunerna till största delen bildades i
enlighet med gällande regionkommunstruktur. På så sätt skulle bl.a. detta strukturmodellområde
utgöra endast en kommun.
Var och en inser att ifall det rätta förslaget av finansministeriet motsvarar det nu framförda och man
även i praktiken börjar genomföra det, blir strukturmodellen och det utkast till MAL-intentionsavtal
som nu beretts som en utvikning till det i bakgrunden. Kommunerna har berett dem som
självständiga kommuner - inte som delar av en storkommun som ska bildas.
Ett kartförslag om förslaget har utlovats i februari. Lagpropositionerna om de medel med vilka
framställningen genomförs får man dock först på hösten, varför man får klarhet i hur realistiskt
projektet är först efter riksdagsbehandlingen på vintern 2012-2013. En kamp utan nåd på cirka ett år
förestår, under vilken t.o.m. kommunalvalet ska hållas. Ingen kommer att ha det tråkigt! Såvitt jag
förstår är en "istid" på ett år framför oss i samarbetsfrågorna för kommunfältet.
3. Ett allvarligt bakslag i vargfrågan
Vid en vargjakt förra veckoslutet ödelades med ett skott det inbördes förtroende som sökts med
många års arbete mellan intressegrupperna, och som gjorde det möjligt att bevilja tillstånd för
Egentliga Finlands vargområde att fälla en ung varg som gått på gårdarna. Landskapets delegation för
storrovdjur kunde för halvannan vecka sedan med tillfredsställelse anteckna för kännedom att
tillståndsprocessen gav en möjlighet att genom jakt försöka förstärka vargarnas rädsla för människan.
Processen visade att det är möjligt att få tillstånd att fälla djur även i våra förhållanden. Därför finns
det inte behov för att på föredragningslistan för detta möte att ändra lagar och förordningar som
gäller behovet.
En jägares avgörande - ofattbart i dessa förhållanden - att fälla alfahonan med halsband i flocken, är
ett allvarligt brottmål. Domarna kommer i sinom tid i rättsinstanserna.
Det är en fördel för alla invånare i Egentliga Finland att RKTL trots de nya svårigheterna under denna
vinter lyckas med att på nytt förse kärnflocken i fråga med ett nytt halsband, så att man får korrekt
information om vargarnas rörelse även i fortsättningen för såväl forskare, myndigheter som den stora
allmänheten.

