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§ 3 Aktuella frågor
1. Kommunikationsutskottet på besök - starkt stöd för riksåttan!
Riksdagens kommunikationsutskott var gäst hos oss i Egentliga Finland 13.11.2012. Utskottet bekantade sig under dagen
bl.a. med bilfabriken och sojaraffinaderiets byggarbetsplats i Nystad samt kollektivtrafiklösningarna för Åbo stadsregion och
spårvägsprojektet. Riksväg 8 behandlades ingående och blev även en konkret upplevelse då resan till Nystad tur/retur
gjordes längs riksåttan.
Riksväg 8 återkom förra veckan i tidningarnas spalter, då beredningshandlingarna för en förnyad bedömning av planerna
som omnämnts i den trafikpolitiska redogörelsen hade läckt ut till medierna. I riksdagen fördes det en färgstark debatt om
saken - åter en gång. Det var glädjande att konstatera att budskapet hade gått fram hos de riksdagsledamöter som deltog i
utskottsbesöket. De riksdagsledamöter som deltog i besöket försvarade allra skarpast vårt riksåttan-projekt under
riksdagens frågetimme.
Ämnet förefaller inte vara förbi på något sätt. Från vår synpunkt sett är ministerns tredubbla försäkran i riksdagen om att
saken sköts en lättnad och det ger värden med positiva förväntningar. Det verkar dock som om ärendet har blivit så
explosivt att vad som helst ännu kan komma upp, innan regeringens beslut om föreläggandet för riksdagen kan göras efter
budgetmanglingen, så som det ser ut i dag.
2. Kommunalvalet var också ett landskapsval
Genom åtgärd av Eg.F. har styrelseplatsfördelningarna för alla samkommuner som är verksamma inom landskapets
område. Handlingen har delats ut till partiernas förfogande. Dess tabeller finns också på förbundets webbsidor
(www.varsinais-suomi.fi).
Den totala styrkan av fullmäktige för Egentliga Finlands förbund är 102 ledamöter under nästa fyraårsperiod. Ökningen av
folkmängden i S:t Karins och Salo för med sig en extra plats för dem, alltså ökar ett hundra med två. Den politiska
fördelningen i landskapsfullmäktige kommer nu att vara följande:
Samlingspartiet
SDP
Centern
Sannfinländarna
Vänsterförbundet
De Gröna
SFP
KD
De Blåvita

28 platser
22 platser
16 platser
11 platser
10 platser
9 platser
4 platser
2 platser
ingen plats

(-1)
(-22)
(-1)
(+8)
(-1)
(-1)
(-1)

Kommunernas delegatmöte, som hålls 25.2.2013, kommer att fylla platserna med medlemskommunernas
fullmäktigeledamöter. Kommunernas platser bestäms enligt invånarantalet vid utgången av det år som föregår
kommunalvalet. Varje kommun får en plats i landskapsfullmäktige per varje påbörjat 5000-tal för invånarantalet. Som mest
dock 30 %. Åbos antal platser är 30.
Konstituerande möte för det nya landskapsfullmäktige hålls må 11.3.2013. Fullmäktige väljer då bl.a. en landskapsstyrelse
med 19 ledamöter. Enligt kommunalvalets resultat kommer dess politiska fördelning att vara följande:

Samlingspartiet
SDP
Centern
Sannfinländarna
Vänsterförbundet
De Gröna
SFP

6 platser
4 platser
3 platser
2 platser
2 platser
1 plats
1 plats

(-1)
(+2)
(-1)

3. Kommunstrukturlagen på remiss till kommunerna
Det största flåset om kommunstrukturreformen och social- och hälsovårdsreformen tycks nu efter kommunalvalet vara
försvunnet. Kommunerna får nu ända till slutet av mars 2013 slipa på sina svar om riktlinjerna för strukturlagen, vilka
offentliggjordes behörigen redan förr sommaren. De svåraste frågorna är givetvis hur man förhåller sig till minimistorleken på
20.000 invånare för en kommun och stadsregionernas funktionella struktur. Även om lagpropositionen i sak sett de facto är
endast en "utredningslag", så tar kommunen samtidigt ställning till hur man förhåller sig och med vilka förväntningar till de
utredningar som eventuellt ska göras.
Eg.F. förbund tillhandhåller som sakkunnigorganisation och myndighet hjälp för kommunerna då man begrundar frågan.
Särskilt då det gäller att analysera markanvändningen, boendet, trafiken och servicestrukturen hoppas jag att kommunerna
vänder sig till förbundet.

