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Landskapsdirektör Juho Savo:
§ 3 Aktuella frågor
Landskapens förbund svarar även i framtiden för utvecklingen av sina områden
Den nya regionutvecklings- och strukturfondslagstiftning som antogs av riksdagen i december trädde i kraft 20.1.2014. I
lagen om områdenas utveckling och förvaltningen av strukturfondsverksamheten (7/2014) konstateras att landskapets
förbund i egenskap av regionutvecklingsmyndighet svarar för skötseln av uppgifter som hänför sig till områdenas
utveckling i varje enskilt landskap. Rollen som regionutvecklingsmyndighet blev en lagstadgad uppgift för landskapen för
20 år sedan. Den nya lagen förstärker ytterligare landskapens roll som en demokratisk utvecklare av sitt område
oberoende av de inlägg även av annat slag som brukats i villervallan kring debatten om kommunstrukturreformen.
I den nya lagen har uppgifterna för landskapets förbund definierats lämpligt övergripande för karaktären hos en
myndighet som svarar för den strategiska utvecklingens helhet för dess område. I uppgiften betonas ansvar, samarbete
och främjande - dessa passar väl för landskapsförbundets roll och verksamhetssätt. Den nya lagen i bilaga. Bilaga 1)
Strukturfondsfinansieringen sjunker i Egentliga Finland med drygt en fjärdedel från föregående period
Regeringen godkände 23.1.2014 att Finlands strukturfondsprogram och partnerskapsavtal ska sändas till Europeiska
kommissionen för godkännande. Hållbar tillväxt och arbete 2014-2020 - Finlands strukturfondsprogram är ett
riksomfattande program, som innehåller åtgärderna av både Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska
socialfonden (ESR). Genomförandet av programmet börjar i maj.
I anslutning till genomförandet av strukturfondsprogrammet beslutade ministerarbetsgruppen för förvaltning och
regionutveckling 22.1.2014 om fördelningen av finansieringen mellan landskapen i det regionala beslutsfattandet för
Fastlands-Finlands strukturfondsprogram inkommande period.
Den högsta EU-stödnivån, räknat per invånare, har Lappland. I landskapen Östra och Norra Finland är stödnivån per
invånare t.o.m. 15 gånger högre än i landskapen i Södra och Västra Finland. Detta beror på specialfinansieringen för
glesbebyggelsen vilken hänför sig till Norra Finland samt på de EU-kriterier som använts som fördelningsgrund och på
stödnivån för föregående programperiod. (Fördelningen av stöden landskapsvis / invånare, Bilaga 1)
Då man betraktar den riksomfattande finansieringsfördelningen kan man också konstatera att det, trots den
strukturomvandling som råder överallt omkring oss, går relativt sett synnerligen bra för Egentliga Finland, mätt med EUkriterier. Detta måste vändas till en styrka för oss. Vi konkurrerar inte med vår dålighet utan med vår överlägsenhet.
Den strukturfondsfinansiering som kommer till Egentliga Finland sjunker som förutspått från föregående period med c.
25,6 %, vilket motsvarar sänkningen för de stöd som tillkommer Finland. Egentliga Finlands andel 2014-2020 är totalt
24,2 miljoner euro (ERUF 14,1 milj.euro och ESF 10,0 milj. euro) I ERUF-finansieringen finns med c. 6,5 milj. euro för
stadsutveckling.
Även om strukturfondsfinansieringen (ERUF och ESF) sjunker i Egentliga Finland, så bör man även minnas att det EUfinansierade landsbygdsprogrammets finansieringsnivå, vilken för vårtlandskap är betydande, bevaras oförändrad och
den finansiering som tillhandahålls av Central Baltic Interreg V-programmet som vi själva förvaltar t.o.m. ökas.

Salo regionkommun ett område med högre företagsstöd
Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling utsåg 22.1.2014 Saloregionen till ett område med högre
företagsstöd som ett område med akut strukturomvandling. Storområdet för Östra och Norra Finland är på basis av
glesbebyggelse automatiskt ett område för högre stödnivå. Stödnivåerna för företagens investeringsstöd och
stödområdena förändras fr.o.m. 1.7.2014.

Finland har en möjlighet att inom ramen för de kriterier som kommissionen uppställt själv fastställa, vilka områden
utanför Östra och Norra Finland och som befinner sig i en utmanande situation ska utses vara stödområden. Under den
kommande programperioden är befolkningstäckningen endast 99 443 invånare, Förutom Saloregionkommunen (64 087
invånare) blir det ännu en kvot på 35 356 invånare som ett område som Finland självt kan fastställa, och för den
allokeringen besluter man senare. Strävan är att andelen ska anvisas för strukturomvandlingsorter.
Preciseringen av stödområdet påverkas av med hurdan stödprocent utvecklingsbidrag som hänför sig till investeringar
kan beviljas företag av olika storlek. Då strukturomvandlingsområden utses till stödområden möjliggör det en högre
stödprocent för små och medelstora företag samt att stora företag stöds och förstärker förutsättningarna för områdenas
ekonomiska tillväxt. En betydande förändring för Salo regionkommun är möjligheten att stödja stora företag.
Hela Egentliga Finlands skärgård har av tradition hört till området med högre företagsstöd. Denna gång blev området
(med undantag för Salo kommun med skärgårdsdel) utanförregionstödsdefinitionen. Landskapsstyrelsen tog i förväg
ställning till saken redan i förra september då det framgick att den befolkningstäckning på 99 443 invånare som hade
avtalats av Finland inte hade gjort det möjligt att bevara alla skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel inom
stödområdet. Vi förde fram att alla faktiska skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel ska omfattas av
stödet, och att man då stödet avgränsas som kriterier ska bruka andelen befolkning av hela det antal invånare som bor i
skärgårdsförhållanden. Det nu fattade avgörandet är helt nytt och innovativt.
Eftersom hela avgörandet fattas utan något slag av förutseende dialog med områdena, är det i detta skede omöjligt att
bedöma avgörandets konsekvenser generellt. I rapporten om motiveringarna för beslutet har det förts fram att det är
möjligt för skärgårdens små företag att få motsvarande stöd via EU:s landsbygdsprogram ända upp till "de Minimisgränsen" (200 000 €/3 år).
En mellangranskning, vilken möjliggörs av EU-bestämmelserna, görs på stödkartan och områdena definieras efter behov
på nytt för tiden 1.1.2017 - 31.12.2020. I samband med mellanutvärderingen bedöms även ställningen för Salo på nytt
och vid behov utses i stället andra områden för den återstående perioden.
Översikten Landskapets tillstånd 24.1.2014
Som bilagt material delas till landskapsstyrelsen ut översikten Landskapets tillstånd, vilken kontinuerligt uppdateras
(Bilaga 3)

