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1. Arbetslösheten går raskt ned i Egentliga Finland
I Egentliga Finland fanns det i slutet av år 2012 c. 22 000 arbetslösa, minskningen var
1400 personer (5,9 %) i jämförelse med januari 2011. Andelen arbetslösa av
arbetskraften var 9,6 % och arbetslöshetsgraden är i själva verket den samma som i
hela landet och den fjärde lägsta efter Österbotten, Nyland och Sydösterbotten.
Också totalantalet unga arbetslösa minskade i Egentliga Finland, men ökade i
regionkommunerna Salo och Åbo. En lindrig nedgång (1,3 %) kan observeras även i
totalantalet långtidsarbetslösa. Lediga arbetsplatser fanns till buds 24 % mera än vid
motsvarande tid föregående år. Mest bland branscherna minskade arbetslösheten
inom yrkesgrupperna hos industri och teknik. Kommunvis granskat sjönk
arbetslösheten nästan i alla kommuner i Egentliga Finland, snabbast var nedgången i
Vakka-Suomi. Den högsta arbetslösheten hade Salo regionkommun (11,6 %) och
Åbo stad (12,9 %), respektive den minsta i regionkommunen Åboland (6 %) och
Nousis (5 %).

2. Arbetet för Saloregionens framgång fortsätter
Nokia Abp:s meddelande om att lägga ned ett tusen arbetsplatser vid
mobiltelefonfabriken i Salo var en häftig fortsättning på utvecklingen av
strukturomvandlingen i Saloregionen. Utifrån den börsinformation som Nokia gav i
september har man kunnat förutse kommande minskningar, även om deras
storleksordning ändå inte varit bekanta. Varje uppsgd kommer genast till en början till
en rådgivningstjänst som varar tio dagar, där vederbörande får experthandledning
med att planera framtiden samt information om alternativ till utbildning,
entreprenörskap och om arbetsmarknaderna.
Statsrådet förlängde i november 2011 definitionen av Salo regionkommun med akut
strukturomvandling ända fram till utgången av år 2013. Verksamheten har styrts
genom ett koordinationsprojekt som finansierats med landskapets utvecklingspengar
av Egentliga Finlands förbund. Till projektet har i vid omfattning kopplats olika slag av
stödåtgärder.
Största delen av finansieringen kanaliseras via Egentliga Finlands ELY-central. ELYcentralen har uppskattat finansieringsbehovet år 2012 till 15 miljoner euro.
Finansiering inriktas bl.a. på arbetskraftspolitisk yrkesinriktad vuxenutbildning, SMföretagens affärsverksamhetskunnande, internationalisering och utvecklingsåtgärder
som främjar tillväxt samt på infraprojekt som stöder kommunernas näringsliv. Även
Egentliga Finlands förbund har hos arbets- och näringsministeriet ansökt om 2,3
miljoner euro i finansiering som ska inriktas på akut strukturomvandling. (Ansökan på
landskapsstyrelsens föredragningslista i paragraf 23, ärenden för kännedom. Bilaga)

Strukturomvandlingen är kontinuerlig i dagens globala verksamhetsmiljö. Varken i
Salo regionkommun eller på annat håll i landskapet stelnar man på sin plats inför
förändringarna. Varje dag arbetar man för att främja välfärden för de enskilda
människorna och regionens framgång. Av det goda exemplet från Vakka-Suomi vet vi
att strukturomvandlingsarbetet är en långsiktig verksamhet, som har möjlighet att
skapa en vital och framgångsrik region där man kan leva och arbeta.
3. Kommunstrukturreformen leder om den förverkligas till en förvaltning på 4
nivåer
Då finansministeriet offentliggjort sina kommunstrukturkartor som gjorts upp utifrån
regionkommunsunderlaget har det förts allvarlig debatt om vad modellen ska avse i
praktiken, om den förverkligas. Det har börjat förefalla klart att man måste skapa en
kommundelsförvaltning åtminstone i någon grad i sådana storkommuner som
föreslagits för att förverkliga den lokala demokratin. Som lika klart framstår det att
även om kommunerna vore av den storleken som föreslagits, så måste samfälliga
funktioner och tjänster för områden större än dem ordnas på landskaps- eller
regionnivå liksom i dag. Områdena kan vara större än de nuvarande landskapen,
men sådana behövs i alla modeller. Staten är den fjärde nivån.
Som slutresultat av detta får man en 4-stegs förvaltningsmodell i stället för den
nuvarande på 3 nivåer! I Danmark slopades för något år sedan den 4:e nivån för
förvaltningen (De s.k. AMT-områdena) vilka var den samarbetsnivå för kommunerna
som regionalt främst motsvarar våra regionkommuner. Danmark har mycket utnyttjats
som mönster för en minskad förvaltning. Nu har man dock vänt uppochned på
mönstret.
Vad Egentliga Finland beträffar hör finansministeriet alla kommuner i bokstavsföljd
20.3.2012 i Åbo mässcentrum. Fyra minuter för varje enskild kommun och möjlighet
till diskussion i slutet av tillställningen. Utlåtandena av kommunerna och bl.a.
landskapets förbund i frågan avges före 13.4.2012. Tillfället för att bli hörd kan man
följa direkt på finansministeriets webbsidor.

