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1. Budgetinitiativ för att utveckla riksväg 8 är nu aktuellt
Egentliga Finlands förbund har tillsammans med Satakuntaförbundet en gemensam
framställning om att inleda förverkligandet av förbindelsen riksväg 8 Åbo-Björneborg. I initiativet
förs fram ett anslag på 2 milj. euro och fullmakt att avtala om genomförandet av projektet senast i
statsbudgeten för år 2013. Initiativet innehåller, förutom en snabb start, även regionernas
framställning om att det projekt på 100 milj. euro som ingår i redogörelsen inte är tillräcklig, utan
utvecklingen måste fortsätta även efter detta. Initiativet i bilaga.
2. De statliga verksamhetsställena ska bevaras i Åbo
Statens servicecentral (Palkeet) har utlokaliserats till Joensuu och Tavastehus. Statens
servicecentral har ett verksamhetsställe med cirka 50 personer även i Åbo. Verksamhetsstället
svarar bl.a. för personal- och ekonomiförvaltningen för brottspåföljdsverket. samt vissa av
ämbetsverken för FM:s förvaltningssektor. Nu har existenser för verksamhetsstället i Åbo
ifrågasatts. Personalen vid verksamhetsstället i Åbo för Statens servicecentral har vänt sig till
Egentligas Finlands riksdagsledamöter och Egentliga Finlands förbund för att deras arbetsplatser
ska bevaras.
I Åbo finns det tack vare det rika utbildningsutbudet en möjlighet att rekrytera nytt folk, här har
förvaltningen långa traditioner och ändamålsenliga lokaliteter för servicecentralens
verksamhetsställe. Verksamhetsstället i Åbo ska utvecklas, inte gallras bort. Nu gäller det att
fundera ut vilka nya uppgifter som ska fås för verksamhetsstället i Åbo eller om Åbo ska
koncentrera sig exempelvis på de tjänster som tillhandahålls av Brottspåföljdsverket. Statens
servicecentral ska utöver de två huvudställena (Joensuu, Tavastehus) ha även några andra
verksamhetsställen. Ett av dem ska vara Åbo.
3. Egentliga Finlands TE-servicenätsreform framskrider raskt - framställningen om
verksamhetsställen och servicekontor förestår
Egentliga Finlands ELY-central har berett en framställning om TE-servicenätet för Egentliga
Finland med målet att det ska byggas ut under åren 2013-2016. Servicenätet bygger i framtiden
på verksamhetsställen med full service, servicekontorslösningar, samtjänst samt
myndighetssamarbete.
Enligt ELY-centralens framställning skulle följande verksamhetsställen och servicekontor vara
belägna i Egentliga Finland:
Åbo regionkommun:

Regionkommunen Åboland:
Vakka-Suomi regionkommun:
Salo regionkommun:
Loimaa regionkommun:

verksamhetsställen på områdena för Västra centrum och
Skanssi
servicekontor i Pemar
servicekontor i Kimitoön och Pargas
verksamhetsställe i Nystad, servicekontor i Letala
verksamhetsställe i Salo, servicekontor i Somero
verksamhetsställe i Loimaa

För Åbo regionkommuns del är framställningen om TE-servicenätet rätt begränsad - till exempel
S:t Karins, Lundo och Reso skulle bli utan något verksamhetsställe för TE-byrån eller något
servicekontor i kommunen! Dess orter har dock fungerande samtjänstkontor, som man borde
diskutera på nytt så att de kunde utnyttjas vid reformen av TE-servicenätet.
Servicekontorslösningarna förutsätter i varje fall samarbete mellan kommunen och TE-byrån för
att inrätta ett servicekontor i kommunen.
4. Kommunreformen - kommunernas ståndpunkter till utredningsområdena är inte
entydiga
Kommunerna lämnade in sina utlåtanden till FM före 13.4. Av kommunerna i Egentliga Finland
förhöll sig 21 % (6 kommuner) positivt till de egna kommunsammanslagningsutredningarna och
79 % negativt (22 kommuner). Positiva var Aura och Pöytis, där sammanslagningsutredningen
mellan dem redan pågår. Aura framhöll även utredningsvilja med de andra kommunerna i
Auranmaa (Tarvasjoki, S:t Mårtens, Koski TL och Oripää), ifall det finns fri vilja i kommunerna.
Också Loimaa uttryckte sin beredskap till utredningar av områdets kommunsammanslagningar,
ifall det finns en gemensam vilja för utredningar i kommunerna. På samma linje som betonar
frivillighet var också Nousis. Sammanslagningsutredningarna intresserar Rusko i Åboregionen
eller mer omfattande så de gäller hela landskapet, ifall problemen med kommunernas
kostnadsreffektivitet ska granskas och inte enbart kommunsammanslagningsfrågorna. Tarvasjoki
uttryckte sin välvilliga inställning gentemot utredningsområdet för kommunerna inom Socialoch hälsovårdssamverkan för Oxvägens kommuners område (Tarvasjoki, Lundo, S:t Mårtens,
Koski TL) eller alternativt för en med omfattande sammansättning, varvid förutom kommunerna
ovan även Aura, Pöytis, Pemar och Sagu kunde höra till det.
Fastän det kom positiva svar från en fjärdedel av kommunerna i Egentliga Finland (7 kommuner)
till den särskilda kommunindelningsutredning som startats och bekostas av ministeriet kan det
konstateras att svaren inte var entydiga. Klart positiva var Åbo, Nystad och Salo. Olika villkor för
utredningarna framfördes av Loimaa, som betonade kommunernas samfällda vilja och frivillighet
samt Pemar, vars intresse inom Åbos utredningsområde riktade sig till områdena för Pemar, Sagu
och S:t Mårtens samt före detta Pikis kommun samt eventuellt en ny kommun som ska bildas av
områden som gränsar till dessa. Letalas svar var för sin del positivt gentemot ett
utredningsområde som bildas av Raumo, Nystad, Letala och Pyhäranta och Pyhärantas svar
gentemot ett utredningsområde som bildas av Raumo, Nystad, Letala och Pyhäranta samt
eventuellt även Euraåminne.
Positivt till delsammanslagningar förhöll sig 18 % (5 kommuner) av kommunerna i Egentliga
Finland. Positiva till delsammanslagningar var Kimitoön vad beträffar en sammanslagning av
norra delarna av Kimitoön från Salo, Loimaa gällande Ypäjä stationsområde samt Pemar gällande
inlemmandet av forna Pikis kommuns område i den utredning som föreslås av Pemar. Somero
förhöll sig positivt angående en sammanslagning av områdena Uusi-Hirvelä och Hirvelä från Salo
till Somero, och Åbo förordade delsammanslagningar ifall man som ett slutresultat av
utredningen kommer fram till annat än en helhet som bildas av en kommun.
5. Förverkligandet av en samhällsgaranti för unga i regionerna fr.o.m. 2013 - det är viktigt
med organisation på landskapsnivå
I utvecklingsplanen för utbildning och forskning 2011-2012 i regeringsprogrammet och vilken
beslutats av statsrådet ingår en samhällsgaranti för unga sålunda att varje nyutexaminerad under
25 år och under 30 år kan erbjudas arbets-, praktik-, studie-, arbetsverkstads- eller

rehabiliteringsplats senast inom tre månader efter att de blivit arbetslösa. I KESU förs också fram
en utbildningsgaranti, enligt vilken varje person som gått ut grundskolan garanteras en
utbildningsplats i gymnasier, yrkesutbildningsanstalter, inom läroavtal, arbetsverkstad,
rehabilitering eller på annat sätt.
För att förverkliga samhällsgarantin kanaliseras medel av ANM och UKM för olika åtgärder
sammanlagt 60 miljoner från år 2013. Listan över åtgärderna i särskild bilaga. Som en av de mest
centrala åtgärderna tillfogas 1700 studieplatser inom den grundläggande yrkesutbildningen
fr.o.m. 1.1.2013 och 1200 studieplatser av dessa redan i tillstånden att ordna utbildning redan
innevarande år fr.o.m. 1.8.2012 på villkor att riksdagen antar regeringens proposition till II
tilläggsbudgeten för år 2012. Tilläggsplatserna hänförs enligt de linjer som dragits av UKM till
områden där det med hänsyn till ungdomsåldersklassen finns mindre yrkesutbildning än för
andra områden med tyngdpunkt på metropolområdet och av särskilt vägande skäl till andra
tillväxtcentrum. Inriktandet av tilläggsplatserna till områden eller utbildningsområden, där man
måste anpassa utbildningsutbudet enligt linjerna i det godkända KESU, är osannolikt enligt UKM.
Utbildningsanordnarnas ansökningar angående samhällsgarantiplatserna ska tillställas
ministeriet redan före 4.6.2012. Besluten om studieplatserna fattar ministeriet före utgången av
juni!
Avsikten är att använda 17 miljoner euro (42 %) av den statliga andel som ska kanaliseras
via UKM för tilläggsplatserna för den grundläggande yrkesutbildningen
Frågan om samhällsgarantin för unga behandlas vid nästa LSG i utbildningssektionen 22.5.2012
och avsikten är att utöver en helhetsbehandling och delfåendet behandla organiserandet och
samarbetet på landskapsnivå kring frågan. Utbildningssektionen behandlar ärendet vid flera
sammanträden med målet att bl.a. prioritera åtgärderna på landskapsnivå.
6. Aura kommun som ett område med akut strukturomvandling
Leaf inledde 13.3.2012 samarbetsförhandlingarna på Aurafabriken för att lägga ned fabrikens
verksamhet. I bakgrunden ligger fusionen mellan Leaf och Cloetta, på grund av vilken koncernen
har produktionsmässig överkapacitet. Vidare har man strävat efter att effektivera
produktionsstrukturen genom att fatta beslut om att stänga fabrikerna i Gävle och Alingsås av
fabrikerna i Sverige.
Samarbetsförhandlingarna omfattar hela fabrikens 140 personer, vilket motsvarar c. 40 procent
av de industriella arbetsplatserna i Aura. Nedläggningen av fabriken innebär även minskade
underleveranser och inom stödfunktionerna. Det uppskattas att det finns c. 40 arbetsplatser inom
dem. Således kommer de minskade arbetsplatserna i Aura att vara c. 180 vad gäller
nedläggningen av Leaf-fabriken . Det kan uppmärksammas att minskningarna gäller speciellt
kvinnodominerade områden, vilkas löne- och utbildningsnivå är låg.
Därtill påverkas läget i Aura och hela Loimaa regionkommun av en eventuell stängning av
Rehabiliterings- och utvecklingscentret Huvitus i Pöytis. I detta nu arbetar cirka 80 personer i
Huvitus. Dessutom har Reka Kumi Oy som verkar i Aura, flyttat av sin produktion utomlands.
Flytten har inneburit årliga minskningar på Aura-fabriken. Enligt uppskattning har det minskat
cirka 65 arbetsplatser på fabriken under de senaste åren. I sin helhet kunde minskningen i fråga
om arbetsplatser i Aura stiga till cirka 15 procent av hela självförsörjningen med arbetsplatser. I
motsvarande mån kunde arbetslöshetsprocenten för Aura på grund av uppsägningarna stiga till

cirka 11 procent och arbetslöshetsprocenten skulle gå upp med cirka 168 procent. Dessa siffror är
på samma nivå som för Salo och Högfors i motsvarande situationer.
Aura kommun och de andra kommunerna i regionkommunen, Yrityskolmio och ELY-centralen
har handlat aktivt i frågan. De lokala aktörerna har tillställt arbets- och näringsministeriet en
anhållan om att Aura kommun ska utses till en kommun med akut strukturomvandling. Vidare
har de träffat direktör Anssi Paasivirta 24.4.2012 och presenterat situationen för honom.
Samarbetsförhandlingarna som inleddes i mars har avslutats och sötsaksfabriken i Aura stängs i
början av år 2013. Bolaget säger upp alla fabrikens arbetstagare. Situationen i Aura är mycket
utmanande. I allmänhet har inte en enskild kommun utsetts som strukturomvandlingsområde
utan en regionkommun. Den betydande minskningen av arbetsplatser som är belägna i Aura och
den höga ökade arbetslöshetsprocenten uppfyller de kriterier som ställts på akut
strukturomvandling.
7. Landskapsplanen för vindkraft som bäst framlagd
Etapplandskapsplanen för vindkraft är som bäst offentligt framlagd i utkast i landskapets
kommuner och på förbundets kontor. Man kan framföra sin åsikt om utkastet ända till 15.6.2012.
Planutkastet presenteras vid ett tillfälle för allmänheten 23.5.2012 i Pargas, 6.6.2012 i Salo samt
7.6.2012 i Kyro. Välkommen att studera vidkraftsplanen!

