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Landskapsdirektör Juho Savo:
§3 Aktuella frågor
1. Storområdena tampas om finansieringen för Fastlandsfinlands strukturfondsprogram 20134-2020
Finansieringsavgörandet på EU-nivå är ännu oklart och parlamentet torde kräva vissa ändringar i det avgörande som
godkänts av Europarådet. Man tror ändå inte att det påverkar Finlands finansiering. Finland håller på att få 1,33 miljarder
euro. Då finansieringen minskar med 24 %, innebär det att man måste fokusera på programmets innehåll avsevärt och
det tekniska stödet minskar i samma proportion. Det väcker uppmärksamhet och frågor att Sveriges andel minskar med
1 %.
Fördelningen av finanseringsramen mellan Södra och Västra Finland (ELSA-området) och Östra och Norra Finland (IPområdet) är som bäst en aktuell fråga. ELSA-områdets andel av ERUF/ESF-programmets finansieringsram kan röra sig
mellan 23 och 38 % beroende på fördelningsprinciperna. Den största enskilda frågan är hur stödet för det glesbebyggda
området (IP-området)bemöts. ELSA-områdets landskapsdirektörer och överdirektörerna för ELY-centralerna har
diskuterat om att göra en gemensam framställning om områdenas penningfördelning till ministeriet. Någon gemensam
framställning har man inte kunna utforma.
Åt Södra och Västra Finlands ELSA-område skulle höra 38,1 % av medlen, om beräkningsprocenten vore den samma i
hela landet. IP-området håller hårt fast vid "förvärvslogiken", enligt vilken 77 % av finansieringen skulle höra till dem och
resten 23 % till ELSA-området. Motiveringen har bl.a. varit den att ELSA-området under denna programperioden fått 2/3
av den riksandel som genomförts av ministerierna. Motiveringen håller ej, eftersom ELSA-områdenas
regionutvecklingsarbete inte ersätts av att ministerierna genomför centralförvaltningens projekt för den egna
produktionen.
Ministerutskottet för utveckling av förvaltningen och regionerna ska fatta ett avgörande i denna resursfördelningstvist
vid sitt möte 17.5., så att programarbetet kan fortsätta. Ur ELSA-områdets synvinkel sett får man hoppas att de
volymmässiga kriterier som finns i bakgrunden påverkar riktlinjerna. De strukturomvandlingsproblem som berör den
programperioden som inleds får nu en betoning för Södra och Västra Finland på ett helt nytt sätt. Antalet företag,
antalet arbetslösa osv. måste kunna inverka på finansieringen för de följande 7 åren mera än glesbygdskriteriet, som
man tidigare välsignat. Regeringen har full behörighet i frågan med undantag för den särskilda finansieringen 30
e/invånare/år (glesbosättningens specialstöd) som vid förhandlingar skilt för sig utlovats IP-området.
I dessa frågor har på nationell nivå beslutats:
* Finansieringsförhållandet för Fastlandsfinlands strukturfondsprogram är EU:nationellt offentligt = 50:50 i hela landet.
* Av den nationella offentliga finansieringen är 75 % statens och 25 % kommunernas finansiering.
* Fördelningen mellan ERUF och ESF är för finansieringen 50:50.
* För situationer med akut strukturomvandling reserveras 20 milj. i nationella finansiering för åren 2014 - 2020 och
därigenom från år 2014 vidare reserveras inte av strukturfondsprogrammet någon särskild finansiering för akut
strukturomvandling. Under den nuvarande perioden har en flexibel reservering för situationer med akut
strukturomvandling varit 5 % av finansieringsramen. Prestationsreserveringen på 7 % kvarstår dock i
strukturfondsprogrammet som en sak som ska fastställas år 2019.
* Programmets riksomfattande andel, dvs. ministeriernas andel av ramen är alltjämt öppen; den rör sig mellan 10 och 25
%. Den 5 % (ERUF)-finansiering som utlovats för stadspolitiken ska tas härifrån. Ju lägre denna 5-andel blir, desto mindre
sjunker den summa som övergår till de regionala organen (landskapens förbund och ELY-centralerna) för att delas ut.

Strukturfondsprogrammet 2014-2020 för Fastlandsfinland utformas med stark styrning av ANM. De regionala planer
som beretts av områdena (ELSA-området och IP-området) håller på att få mindre uppmärksamhet i programmet. Ännu
har det inte slutgiltigt beslutats vilken juridisk status de regionala programmen kommer att ha.

2. Varvsarbetsgruppen kan i dag åter igen dra en suck
Eg.F. förbunds varvsarbetsgrupp är åter församlad i dag. I dag kan man för omväxlings skull andas ut då alla
förhandlingar och nyheter förra veckan är över. TUI-fartygens (Mein Schiff 3 och Mein Schiff 4) finansiering under tiden
de byggs är i sin ordning och arbetena fortgår. Även invitationerna till den första kölsträckningen har redan mottagits i
Tyskland.
Det har säkert för alla blivit klart att kapacitets- och lönsamhetsproblemen för såväl varvets ägarbolag som hela
skeppsbyggnadssektorn inte har försvunnit någonstans. För att Åbo på denna marknad även i framtiden kan vara en
betydande aktör och ett kompetenscentrum, har man nu fått en förlängd tid som måste kunna utnyttjas klokt.
Under det gångna året har man talat så mycket om nya utbildnings-, utvecklings-, innovations- och investeringsprojekt
att om ens hälften av dem på något sätt blir verklighet så befinner man sig i ett helt nytt utvecklingsskede. Det gäller att
gripa sig verket an, också för andra än de egentliga skeppsbyggarna.

3. "Maakuntien ykkönen – Varsinais-Suomi" erbjuder färgstark kunskap ända från korstågen till kryssningsfartygen
Visste du att Finlands första apotek öppnades i Åbo år 1690 och den första polisinrättningen 1816? och bl.a. Finlands
första tivoli, teaterhus, konstutställning, kägelbana, arbetarförening, hästspårvagn och bil uppenbarade sig i Åbo eller
Egentliga Finland.
Egentliga Finlands förbund i sin nuvarande form har på våren 2013 fyllt tjugo år. Jubileumsåret till ära beslutade
landskapsstyrelsen ge ut boken "Maakuntien ykkönen - Varsinais-Suomi". I boken berättas livfullt och med rikliga
illustrationer om Egentliga Finlands centrala ställning i Finlands historia. Läsaren får också veta vad som först
uppenbarade sig just i Egentliga Finland. Som författare fick man sakkunniga av hög klass: medeltidsforskaren, FD Anu
Lahtinen. Överdirektören för museiverket, FD Juhani Kostet. Professorn i Finlands historia Kirsi Vainio-Korhonen, FL,
lokalhistorikern Veikko Laakso samt kulturhistorikern, FD Rauno Lahtinen. Den grafiska planeringen och ombrytningen
har gjorts av Antti Vaalikivi.
Boken offentliggörs hos Egentliga Finlands förbund 29.4. kl. 12. Den kan köpas hos förbundet vardagar kl. 9-15 eller
rekvireras kirjaamo@varsinais-suomi.fi. Boken säljs även av Åbosamfundet och välförsedda boklådor i Egentliga Finland.

