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Materialet från beredningen av etapplandskapsplanen för naturvärden och -resurser finns framlagt i regionens kommuner och i förbundets kontor 26.3–27.4.2018 för eventuella kommentarer. Dessutom beslutade landskapsstyrelsen
att be om utlåtanden av olika myndigheter om beredningsmaterialet. Syftet med hörandet är att få respons av olika intressentgrupper om huruvida målen för planeringsarbetet har beaktats och i tillräcklig utsträckning lyfts fram i planmaterialet och tillhörande utredningar så att de mål som ställts upp för planen kan uppnås.
Efter att beredningsmaterialet varit framlagt ordnas naturresursforumets intressentgruppsevenemang, vilka bidrar till att
fastställa innehållet i planens förslagsfas. Naturresursforumets intressentgruppsevenemang ordnas 15.5, 22.5, 5.6, 7.6
och 13.6 i Forum Marinum i Åbo.

Arbetet med etapplandskapsplanen för naturvärden och -resurser inleddes i Egentliga Finland i december
2015. Planområdet omfattar hela Egentliga Finland. I materialet från beredningsfasen beskrivs – ur den cirkulära ekonomins och bioekonomins perspektiv – bakgrundsuppgifter med tanke på naturskydd och ekologiska
värden, användningen av naturen för rekreation och turism och utnyttjandet av naturresurser och deras potential.
LANDSKAPSSTYRELSEN: MÅNGA OSÄKERHETSFAKTORER I LAGFÖRSLAGET OM TEMPORÄR ORGANISERING AV DEN OFFENTLIGA ARBETSKRAFTS- OCH FÖRETAGSSERVICEN
Närmare information regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, tfn 040 506 3715
Arbets- och näringsministeriet har av landskapsförbundet begärt ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition om temporär organisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Syftet med propositionen är att göra offentlig arbetskrafts- och företagsservice mer kundorienterad och verkningsfull genom att
göra det möjligt att i viss arbetskrafts- och företagsservice upphandla tjänster av andra än offentliga tjänsteleverantörer. Utöver arbets- och näringsmyndigheterna kommer även tjänsteleverantörer att kunna intervjua
arbetssökande, bedöma arbetssökandes servicebehov och utarbeta en sysselsättningsplan tillsammans med
arbetssökande.
Den föreslagna ändringen gör det möjligt att skaffa hela serviceprocessen för arbetssökande kunder från
tjänsteleverantörer. Lagändringen gör det också möjligt att inleda försöksprojekt som ansluter till arbetskraftsoch företagsservice redan innan den egentliga landskapsreformen träder i kraft 1.1.2020. Avsikten är att projekten bereds utifrån landskapens utgångspunkter och samordnas med beredningen av landskaps- och tillväxttjänstereformen i regionen.

Sammanfattningsvis konstaterar Egentliga Finlands förbund att propositionens eventuella effekter har bedömts
ingående, men att flera delområden är förknippade med rätt många osäkerhetsfaktorer. Försöken som ansluter till uppbyggandet av en marknad stöder i sig genomförandet av landskapsreformen och tillväxttjänsterna,
men den uppställda tidsplanen är så snäv att utnyttjandet av försöksresultaten i beredningen av reformen
torde bli en teoretisk fråga.
EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND STÖDER FÖLIS EXPERIMENT MED KOLLEKTIVTRAFIK MELLAN
ÅBO OCH KURJENRAHKA NATIONALPARK
Specialplanerare Lasse Nurmi, tfn 040 543 5473
Egentliga Finlands förbund deltar i finansieringen av Fölis experiment med kollektivtrafik mellan Åbo och Kurjenrahka nationalpark. Förbundet har i flera år aktivt deltagit i utvecklingen av Kuhankuono friluftsledsnätverk,
som är betydande på landskapsnivå. Eftersom det i Kurjenrahka finns mycket få befintliga och bestående
tjänster för besökare, och servicenivån i området inte svarar mot det ökade antalet besökare, strävar förbundet
efter att fungera som organisatör av samarbetet mellan lokala aktörer och Föli för att främja kollektivtrafikexperimentet. När det gäller tjänster är det möjligt att förbättra situationen via de servicebehov som nya besökare
som Föli-experimentet eventuellt för med sig samt genom att ordna idéträffar, sparra företagare och sammanställa en evenemangskalender för experimentperioden.
Åboregionens kollektivtrafik Föli inleder ett experiment med kollektivtrafik mellan Åbo centrum och Kurjenrahka
nationalpark. Experimentet genomförs mellan 4.6 och 12.8.2018 och under denna period körs vardagar 5 och
veckoslut 10 bussturer tur och retur till Kurjenrahka nationalpark och till kärnområdet i Kuhankuono friluftsnätverk. Experimentet genomförs genom samfinansiering av kommunerna i Föli-området (S:t Karins, Lundo, Nådendal, Reso, Rusko och Åbo), andra kommuner som gränsar till Kuhankuono råmärke (Masko, Virmo och
Nousis), Forststyrelsen och Egentliga Finlands förbund. Beroende på hur populärt experimentet blir kan det
återupptas 2019.
EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND INGÅR PARTNERSKAPSAVTAL MED SKÄRGÅRDSHAVETS BIOSFÄROMRÅDE
Närmare information planeringsdirektör Heikki Saarento, tfn +358 40 720 3056
Egentliga Finlands förbund ska ingå partnerskapsavtal med Skärgårdshavets biosfärområde. Egentliga Finlands förbunds uppgifter i biosfärområdet är att
– hålla landskapsplanen aktuell
– utarbeta havsplan
– sköta trafiksystemplaneringen i området
– främja regional utveckling
– sköta regional intressebevakning
Skärgårdshavets biosfärområde inrättades 1994 och består av Skärgårdshavets nationalpark och skärgårdsområden kring parken. Skärgårdshavets nationalpark utgör det skyddade kärnområdet i biosfärområdet. I övrigt består biosfärområdet av land- och vattenområden i privat ägo. Arealen är 5 400 km² varav 4 580 km² är
vattenområden. Cirka 3 800 personer bor i området. Genom att främja hållbar utveckling och trygga natur- och
kulturvärden strävar biosfärområdet efter att skapa en balans mellan ekonomiska och ekologiska mål. Männi-

skan och naturen har lika stor betydelse. Verksamheten i Skärgårdshavets biosfärområde bygger på samarbete. Till styrgruppen för Skärgårdshavets biosfärområde hör NTM-centralen i Egentliga Finland, Pargas stad,
Kimitoöns kommun, Forststyrelsen, Åbo Akademi och Turun yliopisto. Styrgruppen ansvarar för planeringen
av verksamheten och drar upp de strategiska riktlinjerna för biosfärområdets verksamhet. Skärgårdshavets
biosfärområde verkar i samarbete med det globala nätverket av biosfärområden som ett modellområde för
hållbara lösningar.
BEGREPPET REGIONALT ANSVARSMUSEUM EN CENTRAL FRÅGA FÖR EGENTLIGA FINLAND I
PROMEMORIA OM REFORM AV STATSFINANSIERING FÖR SCENKONST OCH MUSEER
Närmare information kulturkommitténs ordförande Henri Terho tfn 040 585 5031 eller kommunikationschef
Kirsi Stjernberg tfn 040 551 3120
Undervisnings- och kulturministeriet har av Egentliga Finlands förbund begärt ett utlåtande om undervisningsoch kulturministeriets promemoria om en reform av statsfinansieringen för scenkonst och museer. I sitt utlåtande om promemorian säger förbundet bland annat följande:
– Den mest centrala frågan för landskapet är begreppet ansvarsmuseum samt dess avgränsning. Egentliga
Finland har för tillfället ett landskapsmuseum samt ett regionalt konstmuseum (Åbo konstmuseum). Förslaget
skulle kombinera den regionala uppgiften så att uppgiften som regionalt ansvarsmuseum helt skulle falla på ett
museum.
Särskilt för Åbo konstmuseum kan förändringen vara verkligt utmanande. Med tanke på eventuella förändringar borde även finansieringen tryggas, liksom en tillräcklig övergångsperiod för de museer som förlorar sin regionala uppgift.
– I förslaget bedöms museerna endast utifrån samlingarna. Museernas betydelse borde också bedömas utifrån utställningsverksamheten.
– Om målet med reformen är rörelse och dynamik för särskilt scenkonstfältet räcker det inte endast med en
lag utan även tilläggsfinansiering krävs. Utan tilläggsfinansiering blir effekterna mycket anspråkslösa. I så fall
är det onödigt att förnya befintliga strukturer som i sig fungerar bra.
– Besluten om statsandeler skulle enligt förslaget bli tidsbundna. Detta är emellertid inte nödvändigt i samtliga
fall. Statsandelsfinansiering är avsedd att vara bestående och tryggande. I sådana fall är finansieringsbeslut
som gäller tillsvidare ett bättre alternativ än tidsbundna lösningar.
– Förslaget borde i större utsträckning även beakta andra än scenkonstens organisationsfält, till exempel den
regionala bildkonstens organisationsfält och gallerifältet samt stärkandet av strukturerna. Förslaget borde bedöma vilka framtida stödstrukturer det skulle löna sig att bygga upp för dem, eftersom de inte ingår i statsandelssystemet.
– Regioncentren för dans är viktiga aktörer inom danskonsten och bland annat i Egentliga Finland en väsentlig
del av scenkonsten. Landskapsstyrelsen vill lyfta fram att deras ställning blir oroväckande svag i den nya
strukturen. På denna punkt borde ställningen för regioncentren för dans stärkas.

