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§ 3 Aktuella frågor
1. Förhandlingslösning uppnåddes mellan Södra och Norra Finland om den regionala fördelningen av finansieringen
för EU:s nya programperiod
Såsom jag berättade i landskapsstyrelsens aktuellt i april blev det en svår knut att lösa inom Finland om fördelningen av
EU:s strukturfondsstöd. Det avsevärt minskade stödet för följande 7-årsperiod höll på att bemöta Södra och Västra
Finlands regioner verkligen hårt. I synnerhet förutspådde man att Europeiska Regionutvecklingsfondens ERUF-stöd i
beräkningarna sjunker på vissa områden med hela 60 % från den nuvarande perioden. Som ett gemensamt
ställningstagande av landskapsdirektörerna och NTM-överdirektörerna publicerades 17.5.2013 ett gemensamt förslag till
avgörande, vilket om det förverkligas, tryggar att stöden inte någonstans kan sjunka över 40 % från nuvarande nivå.
Tillkomsten av avtalet förutsatte vid landskapsdirektörernas förhandlingar en överföring på 30 M euro från Östra och
Norra Finlands område till förmån för Södra och Västra Finland (ELSA). Begreppet har noterats med termen "Jämkning av
ELSA-områdets nedskärningar". För en gångs skull på detta sätt - visst finns det rättvisa i världen!
Den finansiering som Finland får från EU under perioden 2014 - 2020 minskar med 26 % i jämförelse med den period
som avslutas. Finlands totala förvärv vore således 1 323 100 000 euro, med beaktande även av det regionala samarbetet
(141 milj. euro). Pengarna fördelas mellan två områden (ELSA och IP), ministerierna och Åland. Ålands andel är även i
fortsättningen cirka 0,4 %, och alltså stod den verkliga dragkampen mellan ELSA-området, ministerierna (den nationella
delen) och IP-området (östra och norra området).
IP-området har beviljats ERUF-specialstöd för glesbebodda områden (NSPA-finansiering) 271 milj. euro, vilket enligt EUförfattningarna ska användas enbart för Östra och Norra Finland. Efter någon subtraktionsuträkning kommer man till en
situation, där först 141 milj. euro har avdragits från totalpotten dvs. 1 323 milj. euro (det regionala samarbetet eller
Interreg-verksamhet dvs. EGT) och sedan 271 milj. euro (IP:s specialstöd dvs. NSPA) och det återstår 911 milj. i
grundfinansieringsdelen att fördela.
Utgångspunkten för avgörandet är att minskningen av stöden på 26 % hänför sig procentuellt lika stor på områdena,
ministerierna och Åland. Fördelningen av grundfinansieringen mellan områdena är : IP-området 65,26 %, ELSA-området
34,35 % och Åland 0,39 %. Nyckeln till lösningen är att hålla den resurs som ministerierna tagit "ovanpå de
riksomfattande programmen" i styr: högst 17,7 % av grundfinansieringen (enligt HALKE:s beslut i januari ska den vara 1025 %).
Minister Vapaavuori och hela den ministerkår som svarar för ANM:s beredning av ärendet har varit mycket tillfreds med
den lösning som landskapen fattade i S:t Petersburg. Framställningen går nu till det ekonomipolitiska ministerutskottet
och HALKE (ministerutskottet för förvaltning och regional utveckling). Det är bekant att åtminstone UKM och MM
försöker lösa upp avgörandet för att få en större pott för den egna förvaltningsgrenen genom att ta bort en del ovanpå
strukturutvecklingsmedlen.

2. Det gemensamma för landskapens förbund med projektet att verkställa INSPIRE-direktivet
Det för landskapens förbund gemensamma projektet för att verkställa INSPIRE-direktivet ,vilket genomförts genom
landskapsstyrelsens beslut 25.6.2012, har färdigställts planenligt. Alla landskaps förbund med undantag för Nylands
förbund ingick ett samarbetsavtal med Egentliga Finlands förbund, där man avtalade om att införa, visualisera, definiera
och underhålla metadata för landskapsplanernas materiel med geografisk information i gränssnittstjänsterna i
Lounaispaikka. Landskapsplanematerialen för landskapens förbund överförs via Lounaispaikka till karttjänsten
www.paikkatietoikkuna.fi, där alla landskapsplaner kommer att finnas för granskning. I projektet skapas
gränssnittstjänster av plan- och kartmaterialen som omfattas av kommunernas inspire-direktiv.
3. Besvären över miljöministeriets beslut om fastställelse av landskapsplanerna

Två besvär anfördes hos högsta förvaltningsdomstolen över fastställelsen av snabbjärnvägen Salo-Lojo 3.12.2012.
Förbundet avger sitt bemötande till besvären och miljöministeriets utlåtande som hänför sig till dem i juni.
Över miljöministeriets beslut om fastställelse av Egentliga Finlands landskapsplaner 30.3.2013 har sammanlagt nio
besvär anförts hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvären preciseras när landskapsstyrelsen lämnar sina bemötanden
till dem eventuellt redan under hösten.

4. Republikens president Sauli Niinistö och fri Jenni Haukio beskyddare av Skärgårdshavet
Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio har accepterat inbjudan av Skärgårdshavets skyddsfond, vilken
sorterar under Centrum Balticum-stiftelsen, att bli beskyddare av Skärgårdshavet. Förutom dem kallades verkställande
direktören för Forum Marinum-stiftelsen samt köpmannen för K-Citymarket Kuppis bland de första till gruppen
Skärgårdshavets beskyddare. Både Tikka och Aaltonen har aktivt medverkat till att betydande summor styrts till
vattenskyddsarbetet.
Skärgårdshavets beskyddare fungerar som intressebevakare för våra närhav. Målet för Skärgårdshavets skyddsfond är
att i samråd med beskyddarna utveckla möjligheter att verka för en bättre framtid för Skärgårdshavet: att organisera,
främja och finansiera vattenskyddsinnovationer. Till gruppen Skärgårdshavets beskyddare kommer även i fortsättningen
att kallas personer som har gjort en betydande donation till skyddet av Skärgårdshavet eller på ett betydande sätt
bidragit till att donationen i fråga har tillkommit, har gjort en betydande gärning eller ett livsverk för att skydda
Skärgårdshavet eller har ägnat sig åt det eller befinner sig i en ställning, där de på ett betydande sätt kan påverka
skyddet av Skärgårdshavet. (http://www.saaristomerensuojelurahasto.fi/ajankohtaista?132_m=1519.

5. Åbo med i EU:s gränsområdesprogram mellan Sydöstra Finland och Ryssland 2014-2020
Vid det första kick off-seminariet för beredningen av det nya programmet, vilket hölls förra veckan i S:t Petersburg fick
man säkerhet i att samarbetsprojekt mellan Åbo, S:t Petersburg och Leningrad Oblast, i enlighet med vår ansökan, i fortsättningen kan finansieras även ur det nya ENI -programmet, Åbo hör på basis av det intima samarbetet till programområdet för detta program.

