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§ 3 Aktuella frågor
1. TUI -kryssningsfartygens finansieringsnyhet bringade ljus i vintern
Uppgiften på fredagskvällen om finansieringslösningen för de TUI-kryssare som är under
byggnad i Åbo var en positiv nyhet på länge från den branschen. Underleverantörerna höll
redan på att packa ihop.
Då man minns att det blev överenskommet om samma sak med den högsta ledningen och
finansiärerna redan i våras, inser man i hur svår belägenhet vi alltjämt är. Någon part höll inte
fast vid det avgörande som träffades på våren, utan man måste ändra på det för att fartygen
skulle bli färdiga i Åbo inom den avtalade tidtabellen.
Den viktigaste delen av vårt havskluster, dvs. varvets ägarbolag befinner sig i så stora
ekonomiska problem att det inte förmår få finansiering under tiden för byggandet för de
beställningar som redan avtalats genom intentionsavtal (Scanlines) eller för den isbrytare som
på nytt är uppe för Finska statens anbudstävlan. Samtidigt fyller de få varv i Europa som äger
förutsättningar för att bygga kryssningsfartyg sina orderböcker. Bl.a. visar de affärer med
propellermaskinerier till Europa, som offentliggjorts av ABB att det finns efterfrågan.
Ägarkrisen är alltså vårt värsta problem. Den nya riktlinje som bereds av Finska staten i
riktning mot Industriinvestering kan vara en del av det som avgör framtiden. Förhoppningsvis
leder det till en utveckling, där Åbovarvet åter får en tydlig, aktiv och stark ägare. I bästa fall
har ägandet också ett tydligt ansikte.
2. Statsandelsreformen beskattar Egentliga Finland
Då åldersstrukturfaktorn ersätts med en sjukfaktor blev det en förlust för Egentliga Finland.
Sjukindexet är i Egentliga Finland på medelnivån för hela landet. Här är man alltså inte desto
friskare än på annat håll i Finland, men åldersstrukturfaktorn i det nuvarande
statsandelssystemet har i någon mån gynnat landskapets kommuner. Åbo är nu i
reformpropositionen den största förloraren i hela landet.
Med statsandelarna ska skillnaderna i förhållandena mellan kommunerna jämnas ut. Systemet
skulle vara redigt och så förståeligt som möjligt. Arno Miettinens reformförslag är inne på rätt
spår. Bestämmandet av kommunernas statsandelar är ett komplicerat pussel, till vilket man helt
enkelt tar ställning på basis av om provberäkningen för den egna kommunen visar plus eller
minus. Utredningsmannen har en svår sits: en reform ska göras, men ingenting får förändras.

Som helhet betraktat är det också ett problem att samtidigt med reformen av statsandelarna
företas det nedskärningar av statsandelarna, så det finns knappast andra än förlorare på den
kommunala sidan.
3. Landskapsstyrelsernas ordförande: Effekter, resultat och inbesparingar genom att
förnya och centralisera regionförvaltningen!
Landskapsstyrelsernas ordförande godkände vid sitt möte förra onsdagen tillsammans med
landskapsdirektörerna ett enhälligt ställningstagande, riktat till ministrarna och partierna, vilket
man hoppas att ska ha verkan senast på nästa regeringsprogram. De som berett
ställningstagandet under ledning av ordf. för riksdagens grundlagsutskott Johannes Koskinen
(ordf. för Tavastlands landskapsstyrelse) vet att temat har funnits med även i den nuvarande
regeringens beredning. Om kanslichef Virtanens beredning på våren 2014 leder till att
regeringen inleder arbetet på en reform av region- och centralförvaltningen under denna
valperiod är ställningstagandet ett starkt inlägg även för det.
För egen del har jag behandlat samma tema i Förbundets informationsorgan Viiri 4/2013, som
nyligen kom ut till distribution. Slutresultatet där är att landskapen Egentliga Finland och
Satakunta samman med de ELY-centraler som nu verkar i vartdera landskapet. Planeringen
och resurserna i samma demokratiska styrning.

Polisväsendena samman, ska så även räddningsverken gå
I början av nästa år (1.1.2014) går polisväsendena i Egentliga Finland och Satakunta samman
till Sydvästra Finlands polis. I anslutning till strukturpaketet har det förts fram att även de
kommunbaserade räddningsverken i framtiden skulle bilda samma distrikt tillsammans med
polisen. Antalet räddningsverk skulle minska från 22 till 11. Här betyder detta att
räddningsverket i Egentliga Finland och Satakunta skulle sammanslås. Både i Egentliga
Finland och Satakunta har räddningsverket ordnats med modellen en värdkommun. Värdarna
är såväl Åbo som Björneborg, dock så att det räddningsverk som ansvarar för verksamheten
har utsett från landskapets område och sammansättningen följer kommunalvalets resultat.
Landskapets förbund var sammankallare och organisatör då det nuvarande Egentliga Finlands
regionräddningsverk bildades. Diskussionerna torde nu föras direkt organiserade av vardera
regionnämnden på landskapsnivå, varför landskapets förbund kanhända inte behövs dör det. I
sista hand beslutar kommunerna på vilken basis verksamheten organiseras - värdkommun,
affärsverk eller samkommun.

5. Nya uppgifter i smyg för landskapens förbund
Uppgifterna för landskapens förbund ökar. Inrikesministeriets förslag till nya lagar om
skjutbanor och skjutvapen, vilka varit på remiss, innehöll för förbunden koordineringsuppgifter

för skjutbanorna. Nu har arbets- och näringsministeriet till förbunden överfört
konkurrensutsättningen och projektkoordineringen för en regionala energirådgivningen. I
princip är det visserligen fint med viktiga uppgifter som passar in i förbundets verksamhetsfält
och att ANM också här ser landskapens förbund som centrala aktörer. Växelverkan med
förbunden har bara fallit i glömska vid beredningen. Likaså resurseringen för de nya
uppdragen.
Motiva Oy har på uppdrag av arbets- och näringsministeriet 26.11.2013 begärt in
framställningar av landskapsförbundet om projekt under jultiden för den regionala
energirådgivningen 2014. Ansökan inriktas på år 2014 på landskapen i syfte att få en ansökan
från varje enskild kommun. Från landskapet Nyland kan, utöver landskapsförbundets ansökan,
ytterligare godkännas även en särskild ansökan från huvudstadsregionen.
Därtill ombeds de sökande observera att det är fråga om en offentlig upphandling och
rådgivningarna på landskapsnivå ska konkurrensutsättas enligt upphandlingslagen. Den som
söker finansiering ska konkurrensutsätta sin upphandling, ifall den upphandlas från en
utomstående. Avsikten är att rådgivningsverksamheten ska fortsätta i de landskap som
genomförde energirådgivning år 2013 och att verksamhet därtill skulle starta i de kommuner,
där sådan ännu ej finns.
Effekterna inriktas särskilt på att den verksamhet som startats av de nuvarande
rådgivningsenheterna ska fortsätta, på om de nuvarande aktörernas personalrekrytering
försvåras eller den nuvarande verksamheten till och med upphör, är detta ANM:s mål? I flera
landskap, såsom i Egentliga Finland, har verksamheten rullat på redan genom försorg av förra
årets regionala rådgivningsorganisation. Hos oss har Valonia koordinerat och även samlat in
andelen för självfinansieringen för detta tema.
Motiva har som andel för Egentliga Finland budgeterat 40 000 €, vartill det från kommunen
behövs 40 000 € i självfinansiering. Också andelen självfinansiering bör hittas i denna modell
under julhelgerna. Hade man handlat bra så hade man i förväg funderat (ANM/Motiva) och
diskuterat med förbunden om hur energirådgivningens verksamhet och finansiering ska
genomföras och koordineras inom områdena.

