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§ 3 Aktuella frågor

1. Centraliseringen av STX-varvsverksamheten till Åbo en länge motsedd och naturlig lösning
Nyheterna senaste vecka om att Raumo-varvet läggs ned och verksamheten koncentreras till Åbo kan inte ha
kommit som en överraskning för någon som följd med branschen. Eftersom bolagets största problem i Finland
var överkapacitet, förknippades starka krav vid finansieringslösningarna för TUI-fartygen redan förra vintern
på strukturlösningar för bolagets verksamhet, med vilka lönsamhet kan uppnås. Även om nedläggningen av
verksamheten i Raumo påverkar regionen tungt, tryggar den dock förhoppningsvis förutsättningarna för en
utveckling på lång sikt. Detta berör förutom Åbo även Raumo, där betydande leverantörer av komponenter
för s
Det utvecklingsprogram Turku Seas 2020 som gjordes upp på våren förmår förhoppningsvis erbjuda de steg
som behövs på området för att utveckla havsklustern. Landskapet och Åbo stad är beredda att satsa på att
utveckla strategin. Varvsbolaget och de andra bolagen i branschen bär naturligtvis huvudansvaret för att
utveckla en lönsam företagsverksamhet, men det är klart att staten klart bör föra fram sitt intresse för att
trygga marinindustrin och som en del därav framtiden även för att bygga kryssningsfartyg. Egentliga Finlands
egen varvsgrupp sammankommer genast efter landskapsstyrelsen för att bedöma läget och de fortsatta
åtgärder som det kräver.
2. Administrationen av EU-strukturfondsperioden 2014-2020 reformeras vid NTM-centralerna
Ministergruppen för förvaltning och regionutveckling godkände 18.9.2013 utifrån en beredning av ANM en ny
administrationsmodell för strukturfonderna. Genom reformen specialiserar sig fyra NTM-centraler (RR-ELY)
för storområden på att administrera strukturfonderna, dvs. i fortsättingen koncentreras
projektfinansieringsbesluten och utbetalningarna till dessa NTM-centraler. NTM-centralen för Tavastland i
Lahtis kommer enligt beslutet att fungera som RR-ELY för Södra Finland. De andra NTM-centralerna har kvar
berednings- och kundbetjäningsuppgifterna för projekten. De arbetstagare som regionalt bereder
strukturfondsprojekt kommer i fortsättningen att finnas på RR-ELY:s lönelistor.
I varje landskap bevaras landskapets samarbetsgrupp (LSG), som kommer att styra valet av projekt genom att
lämna ett bindande utlåtande till RR-ELY om de betydande regionala projekt som hänför sig till det egna
landskapets område (exkl. projekt som innehåller affärshemligheter). För de enskilda landskapen preciseras
även den årliga indikativa finansieringsramen. Dessa finansieringsramar kommer att endast ställas nationellt,
inte på EU-nivå.
Genom avgörandet strävar man efter en betydande kostnadsinbesparing och en förenkling av
administrationen, men tiden får utvisa om man lyckas med det. Åtminstone i fråga om NTM för Egentliga
Finland är situationen utmanande, då beslutsfattande på basis av utgångsantagandet i fråga om NTMfinansierade projekt som ska genomföras på Egentliga Finlands område ska överflyttas till NTM-centralen för
Tavastland i Lahtis och beslutsfattandet för projekt på området för Satakunta till NTM-centralen för Mellersta
Finland till Jyväskylä. För en utomstående bedömare kan de sökande och beredarna stå med häpnadens finger
i förvåningens mun då de ska genomföra himmelkonstruktionen som uppstår för administrationen.
Förhoppningsvis leder den slutliga beredningen till att alla NTM-beslut tillkommer på samma plats.
Strävan är att hålla strukturfondsverksamheten för landskapets förbund i den nuvarande modellen, där alla
ärenden behandlas ända till slutet hos samma myndighet. Egentliga Finlands ärenden alltså i Åbo. (Beslutet av
HALKE om saken i bilagd datafil).

3. Projektet Bredband för alla 2015: En total flop!
Turun Sanomat presenterade förra fredagen projektet Bredband för alla, som inleddes av staten år 2008.
Genom projektet eftersträvades ett optiskt eller kabelnät med hastigheten 100 mbit/s till varje hem. Projektet
har misslyckats totalt.
I tidningsartikeln beskyller en överinspektör vid KM kommunerna för brist på intresse och landskapets förbund
för brist på aktivt lobbande. Hast Du mir gesehen! Inte uppstår det optiskt kabelnät genom att lobba, och ej
heller med kommunernas skattepengar någonstans, om inte operatörerna vill göra ett sådant.
Exempelvis Egentliga Finlands förbund har under de gångna åren för eventuella operatörer utarbetat exakta
utgångskartor för de enskilda husen baserade på geografisk information och genomfört flera
anbudsförfaranden för projektet för att få de utlovade stöden. Allt detta arbete har utförts helt genom åtgärd
av kommunfinansierad personal utan något som helst stöd av staten eller EU.
Slutresultatet visar nu att Salon Seudun Puhelin helt med sin egen finansiering har byggt ett betydande
vidstäckt bredbandsnät även utanför sitt eget traditionella verksamhetsområde och i Gustavs håller det på att
uppstå ett nät med stöd av EU:s landsbygdsprogram. Den kommunala finansiering för nätet i Gustavs fick man
ihop av sommarboarnas ökade fastighetsskatter som erhölls vid kommunens fastighetsskattereform. Genom
det egentliga EU- och KM-projektet hade man inte fått något alls till stånd!
Den huvudsakliga orsaken till situationen är den att de stora operatörerna inte alls har velat binda sig vid
fibernät. Både TeliaSonera och DNA har öppet utvecklat endast sina trådlösa nät och försäkrat att de är
tillräckliga i skärgården och på landsbygden. Användarna känner av detta utvecklingsarbete i sina förbindelser.
Även om det i skärgården säkert finns ställen, dit det inte är ekonomiskt meningsfullt för någon att dra fiber,
är största delen av den landsbygds- och glesbebyggelse som ligger nvid vägarna i Egentliga Finland så tät att
fibernätet åtminstone i enlighet med målen för det ursprungliga bredbandsprojektet håller på att bli
nödvändigt. Det samma gäller för landsbygdens företag. Då saken i oktober kommer upp i riksdagen för en
mellanutvärderingsdebatt är det skäl att hoppas att förutsättningarna för att få ministeriets stöd, vilka är
främmande för det praktiska och ett hinder för projektet, kommer att korrigeras och att även operatörerna på
riksplanet fås med för samma sak.
4 På förbundets Facebook-sidor intressant information om landskapet
Egentliga Finlands förbund har grundat egna Facebook-sidor. Genom att gilla på våra sidor får du veta vad som
händer i förbundet och landskapet. Vi presenterar landskapets kommuner och människorna i förbundet, vi
berättar också om spetsfrågorna för våra samarbetspartner och för landskapet.
Förbundets angelägenheter kan man också följa på Twitter. Via de sociala medierna kan medborgarna och
intressegrupperna ta ställning och delta i utvecklandet av landskapet. De sociala medierna är ett inofficiellt
och t.o.m. roligt sätt att diskutera förbundets arbete, beslut, människor och händelser. Under den första
veckan fick Egentliga Finlands förbund redan över 200 jag gillar på Facebook!
Alltså, klicka här och gilla om förbundet: https://www.facebook.com.Varsinaissuomenliitto

