EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND, LANDSKAPSSTYRELSEN 12.2.2018
EUROPAKONTORET SOM FIRAR 20-ÅRSJUBILEUM FÖLJER EU-POLITIKEN, ERBJUDER EUPROJEKTSTÖD SAMT INFORMERAR OM EU-ÄRENDEN
Tilläggsuppgifter: regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tel. 040 506 3715, chefen för internationella ärenden
Sonja Palhus, tel. 040 534 3865
Åbo stads och Egentliga Finlands förbunds Europakontor som verkar i Bryssel koncentrerar sig i år på tyngdpunktsområdena Blue Growth, Smart City samt Health and Life Sciences. Dessutom följer kontoret aktivt regionpolitiken, forsknings- och innovationspolitiken samt trafikpolitiken. Året kommer att vara betydelsefullt för
många EU-politiska branscher och finansieringsprogram. Kommissionen ger sin proposition gällande finansieringsutvecklingen för åren 2021 – 2027 i slutet av maj och ger därefter propositionen gällande bl.a. kohesionspolitiken och strukturfonderna i juni-juli. Europakontoret följer noggrant med diskussionen, rapporterar vidare
samt påverkar vid behov i EU-institutionerna.
Åbos och Egentliga Finlands Europakontor är ett kontor som upprätthålls av Åbo stad och som via samarbetsavtal producerar tjänster för Egentliga Finlands förbund och Åbo universitet. Kontoret informerar, ordnar evenemang och ger råd t.ex. i EU-finansieringsfrågor. Dessutom kan även regionens företag, utvecklingsbolag
samt utbildnings- och forskningsinstitut använda sig av Europakontorets tjänster. Kontoret firar i år sitt 20årsjubileum. Sedan februari i fjol har Saara Nuotio-Coulon arbetat som chef för kontoret. Målet från och med
sommaren 2018 är att anställa en planerare som stöd för chefen för ett år till kontoret.
LANDSKAPSSTYRELSEN YTTRADE SIG OM STYRELSENS PROPOSITION MED LAGFÖRSLAG GÄLLANDE GRUNDANDET AV KOMMUNIKATIONSVERKET
Tilläggsuppgifter Specialplanerare Mari Sinn, tel. 045 807 8969
Kommunikationsministeriet har begärt utlåtande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lag om grundandet av Kommunikationsverket, om ändring av lagen om Kommunikationsverket
och till vissa lagar som har samband med dessa. I propositionen föreslås att vissa funktioner vid Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt Trafikverket skulle sammanslås till ett nytt ämbetsverk, Kommunikationsverket. Det nya ämbetsverket skulle inleda sin verksamhet den 1.1.2019. Målsättningen med reformen är att förbättra förvaltningsbranschens förmåga att svara på kundbehoven och förändringar i närmiljön
samt utveckla och stärka förvaltningsbranschens strategiska styrning samt erhålla synergiförmåner.
Landskapsstyrelsen yttrar bl.a. följande om propositionen:
– Kommunikationsverkets fusion med trafikverket stöder det väl synliga skiftet inom trafikbranschen
där informationens betydelse växer och nya metoder för att effektivisera och finansiera trafikinfran
måste tas fram. Det nuvarande trafikverket, där trafiken utvecklas som en helhet, är dock redan en bra och
fungerande helhet. I reformen föreslås nu att trafikutvecklingen, som i framtiden är alltmer kopplad till utnyttjande av information, delas upp mellan olika ämbetsverk, vilket kan försvaga helhetens prestanda.
Landskapsstyrelsen anser att reformen ännu borde bedömas ur följande synvinklar:

– Fördelar och effekter ifall Kommunikationsverket och Trafikverket ändå skulle vara ett enda ämbetsverk.
– Planerings- och underhållsinformationen borde effektivt kopplas till det öppna gränssnittet, dvs. samarbetet
och informationsflödet borde vara problemfritt mellan Kommunikationsverket och Trafikverket.
– En av trafikverkets uppsatta målsättningar är samordningen av markanvändningen och trafiksystemet.
Målsättningen borde snarare vara planeringen av en fungerande region- och samhällsstruktur som omfattar
bl.a. markanvändning, trafik och tjänster. Samarbetet borde vara mer omfattande än idag med början från
regionstrukturens funktionalitet till en trivsam samhällsstruktur. Propositionen borde innefatta en beskrivning
av förhållandet och samarbetet mellan trafiksystemarbetet på landskaps- och regionalnivå, planläggningens
olika nivåer och nya organisationer.

