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Strukturomvandlingen skakar Salo regionkommun - arbetet för regionens framgång
fortsätter
Nokia Abp:s meddelande om att lägga ned mobiltelefonfabriken i Salo fortsatte på ett
verkligen våldsamt sätt med strukturomvandlingens utveckling för Saloregionen.
Arbetslöshetsgraden är i dag på Salo stads område 10,9 procent, men enligt
förhandsuppgifterna kommer arbetslöshetsgraden att under hösten gå upp till inemot 20
procent.
Ungdomsarbetslösheten fortsätter alltjämt att öka. Nedläggningen av Salofabriken påverkar
negativt framtidsutsikterna för arbetsgivarna inom regionens servicebransch och därigenom till
minskade arbetsplatser som passar ungdomar. Saloregionen har i dag cirka 2900 arbetslösa, av
vilka 350 personer är under 25 år och de långtidsarbetslösa utgör 800 personer. De unga har
bättre möjligheter att flytta bort från regionen men de långtidsarbetslösa är i allmänhet äldre
personer, för vilka det är svårare att byta ort allt efter arbetet.
Statsrådet förlängde redan i november definitionen av Salo regionkommun som ett område
med akut strukturomvandling ända till utgången av år 2013. Salo regionkommun har betydligt
satsat för att lindra verkningarna av den akuta strukturomvandlingen. Åtgärder har inriktats på
personer som blivit arbetslösa, på företag som verkar på området samt för att utveckla
verksamhetsmiljön. Verksamheten har styrts genom ett av Egentliga Finlands förbund
finansierat koordineringsprojekt, till vilket har kopplats olika slags stödåtgärder i stor
omfattning. Det ytterligare försämrade läget kräver att definitionen av
strukturomvandlingsområdet förlängs efter år 2013.
Strukturomvandlingsfinansiering har riktats bl.a. till arbetskraftspolitisk yrkesutbildning för
vuxna, sm-företagens affärsverksamhetskompetens och utvecklingsåtgärder som främjar
internationalisering och tillväxt samt infrastrukturprojekt som stöder kommunernas näringsliv.
Stöd har beviljats cirka 13 miljoner euro.
Arbets- och näringsministeriet (ANM) har omtolkat lagen om finansiering av vissa program
och projekt som omfattas av arbets- och näringsministeriet förvaltningsområde, vilken redan
varit i kraft från början av år 2010 (165/2009) sålunda att landskapets förbund är den behöriga
myndigheten i de sysselsättningsbaserade investeringsstöd som söks av kommunerna. För
Salos del har detta inneburit att ELY-centralen för Egentliga Finland på order av ANM har
överfört Salo stads betydande projekt som hänför sig till Metsäjaanu industriområde (sökt stöd
1,225 miljon euro) till Egentliga Finlands förbund. Det enda problemet är att förbundet inte
från staten har fått finansieringen, med vilket beslut kunde fattas!
För Saloregionen har stöd sökts även från Europeiska globalisationsfonden. Avsikten är att via
statens tilläggsbudget anvisa 4,4 miljoner euro för detta projekt på cirka tio miljoner euro.
Finland har tidigare endast en gång sökt och fått stöd från globalisationsfonden. Detta skedde i
samband med Perlos uppsägningar i Norra Karelen.

Eftersom underleveransnätet för elektronikindustrin i praktiken totalt har avlägsnat sig från
Saloregionen, har det inte varit möjligt att inrikta utvecklingsåtgärder på de återstående aktörer
i nätverket för underleveranser. Då strukturomvandlingsstöd beviljas företagen borde kan i
själva verket kunna blicka ut utanför Salo regionkommun och därigenom söka tillväxt för Salo
regionkommun. Ifall man genom att stödja något företag som är beläget utanför Saloregionen
kan hjälpa situationen i Salo, så då borde strukturomvandlingsstödet kunna beviljas detta
företag. Avgränsningen av området för strukturomvandlingsstödet skulle i sådana fall utvidgas.
Man får inte förlora hoppet. Här i Egentliga Finland känner vi till Nystads exempel, att det är
möjligt att resa sig ur en verkligt dålig arbetslöshetsituation genom hårt och långsiktigt arbete.

Regeringen drog den 5 juni upp linjerna för fortsättningen av kommunreformen
Såsom det under vårens lopp kunde förutspås, intog regeringen i början av juni en ny ställning
för att föra kommunreformen vidare. Det mest väsentliga var att fortsätta den orealistiska
tidtabellen framåt. Regeringen tog som linje att en strukturlagsarbetsgrupp bereder ett förslag
av de kriterier för en stark primärkommun vilka ska beakta områdets helhet,
befolkningsunderlaget, pendlingsområdena, samhällsstrukturen samt kommunekonomin. En
ministerarbetsgrupp för förvaltnings- och regionutveckling behandlar förslaget före utgången
av juni.
Med hjälp av kriterierna strävar man efter att skapa villkoren för att bilda en så enhetlig
samhälls- och kommunstruktur som möjligt samt att säkerställa ett tillräckligt
befolkningsunderlag för att ordna servicen. Inte heller de kommuner som redan skulle uppfylla
kriteriet för befolkningsunderlaget skulle kunna lämna sig utanför reformen, ifall en
fungerande helhet som uppfyller befolkningsunderlaget på området annars kan uppnås. Som
kriterier för ekonomin har planerats 1) årstäckningsbidraget, 2) lånebeloppet,
självförsörjningen, relativ skuld, 3) det kumulerade underskottet samt 4)
inkomstskatteprocenten. Då dessa tre kriterier uppfylls utvisar detta behovet av utredning eller
sammanslagning.
Som en del av kommunreformen bereder social- och hälsovårdsministeriets
servicestrukturarbetsgrupp en reform av servicestrukturen inom social- och hälsovården. I
enlighet med regeringsprogrammet kvarstår ansvaret för att ordna och finansiera social- och
hälsovården för kommunerna. Ifall man inte förmår bilda tillräckligt starka kommuner, kan
som ett undantag bildas social- och hälsovårdsområden för social- och hälsovården, vilkas
antal kommer att påverkas av den framtida kommunstrukturen. Dessa s.k. sote-områden kan
fungera med modellen ansvarig kommun eller som en samkommun, För arbetsfördelnings-,
koordinations-, planerings- och myndighetsuppgifter finns det fem områden med specialansvar
(erva). Propositionen för en servicestruktur för social- och hälsovården preciseras före
utgången av år 2012.

Kommunerna stöds i kommunreformens utredningsskede, beredningsskede och
verkställighetsskede. Staten bereder sig på att bistå kommunindelningsutredningarna. Man

bereder sig att tillsätta specialutredare för de kommuner som inte uppfyller strukturlagens
kriterier eller som inte har fattat nödvändiga beslut. Som hjälp för kommunerna startar man ett
program för omvandlingsstöd i anslutning till kommunernas informationsadministration och
dessutom satsar man på ett effektivt utvecklande av närservicen. Regeringen uppmuntrar
kommunerna att göra de nödvändiga ändringarna av kommunstrukturen genom att inrikta
sammanslagningsbidrag åt kommunerna. Grunden för att få hjälp är att beslutet om
sammanslagning fattas före 1.4.2014. Kommunreformen framskrider sålunda att året 2013 är
tiden för utredningarna om kommunindelningen och för att fatta beslut om en sammanslagning
av kommunerna, året 2014 kommer att vara tiden för beredningen av de nya kommunerna och
åren 2015-2017 är tiden för att genomföra de nya kommunerna.
För kommunerna ordnas en andra remissrond på hösten 2012, varvid kommunerna kan uttala
sin
åsikt
både
om
strukturlagförslaget
och
utredningen
av
social-och
hälsovårdsservicestrukturen. Avsikten är att strukturlagen ska träda i kraft senast 1.5.2013.
Det var vardagsrealism att rucka på tidtabellen så att de fullmäktige som ska väljas denna höst
skoter sin egen 4-åtrsperiod och att de eventuella strukturomvandlingarna träder i kraft från
början av följande fullmäktigeperiod 2017-2020. De kriterier för kommunerna som noteras i
strukturlagen nästa vår ger reformen den stomme som den efterlyst. Då riksdagen genom lag
stadgar hurdana kommunerna ska vara, får reformen också ett konkret innehåll. När regeringen
framlägger sin proposition om denna lagstiftning för riksdagen kommer man äntligen åt att
diskutera själva saken. Hittills har man främst sysslat med att tala förbi varandra.

Ändringar planeras i förkörsrätterna i skärgårdstrafiken
I ELY-centralen för Egentliga Finland håller man på att bereda ändringar i förkörspraxis för
skärgården och speciellt Skärgårdsvägen trafik med landsvägsfärjor och förbindelsefartyg. I
bakgrunden finns NTM:s bedömning en situation där köerna av bilar med förkörsrätt under
vissa rusningstider kan bli längre än köerna av bilar som kör utan förkörsrätt. NTM tolkar
saken så att detta beror på att alltför många sökande har fått en skylt med förkörsrätt.
NTM har berett en ändring av förkörsrätten så att en ny praxis skulle träda i kraft från början
av år 2013. Veterligen begär NTM i början av nästa vecka in utlåtanden om sin
ändringsframställning bl.a. av skärgårdskommunerna, Skärgårdsdelegationen och Egentliga
Finlands förbund samt vissa andra involverade.
Egentliga Finlands förbund tar inom den närmaste framtiden ställning till saken, när man fått
en officiell begäran om utlåtande och mer ingående känner till ändringsförslagets innehåll i
detalj.

Utkast till landskapsplan för vindkraft
Utkastet till etapplandskapsplan för vindkraft var framlagd offentligt t.o.m. fredagen
15.6.2012. Inom utsatt tid erhölls c. 15 åsikter och 30 utlåtanden om planutkastet. En del av
utlåtandena kommer först i slutet av juni.
Strävan är att behandla bemötandena av åsikterna och utlåtandena i markanvändningssektionen
redan i augusti. Målet är alltjämt enligt den ursprungliga tidtabellen att få planförslaget
framlagt i december.

