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BALTIC FLOWS -PROJEKTET FRÄMJADE SAMARBETET MELLAN VATTENAKTÖRERNA PÅ SYDVÄSTKUSTEN
Tilläggsinformation: Specialplanerare Timo Juvonen, 040 829 5543
I Baltic Flows projektet, som nu slutar, söktes lösningar för att utveckla kontrollen och övervakningen av avrinningsvatten. Koordinatorn i projektet var Åbo universitet, också Åbo yrkeshögskola och Turku Science Park
medverkade. Dessutom deltog 17 organisationer från sex olika Östersjöländer. Egentliga Finlands förbund var
med som en regional aktör. Projektets budget var ungefär 2,5 miljoner euro. Projektet främjade samarbete och
skapade tätare nätverk mellan vattenaktörerna från regionerna och städerna på sydvästkusten som var med.
EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND FORTSÄTTER FINANSIERINGEN AV LOUNAISPAIKKAS SERVICE
FÖR ÖPPET DATA
Tilläggsinformation: Nätverkskoordinator Sara Tamsaari 040 507 7109
Lounaispaikka inledde sin verksamhet redan år 2002. Det är ett regionalt center för geografisk information,
som upprätthåller en regional kartservice samt erbjuder kommuner och landskapsförbund olika service gällande geografisk information och ansvarar för den tekniska sidan av regionala infotjänsten Lounaistieto.
Lounaispaikka har också varit med i spetsprojektet 6Aika -öppet data. Där har portalen för geografisk information och användningen av öppet data utvecklats tillsammans med Åbo stad, Turku Science Park och de andra
stora städerna i Finland.
Eftersom 6Aika -projektet tar slut 31.12.2017, har Egentliga Finlands förbund och Åbo stad kommit överens
om en modell, där Lounaispaikka kommer att upprätthålla dataportalen. Förbundet och Åbo stad delar de förhöjda kostnaderna genom att båda höja sin årliga finansieringsandel med 5000 euro.
Även Åbo universitet, landskapsförbundet i Satakunda, Åbo akademi samt Yrkeshögskolan Novia deltar i
finansieringen av Lounaispaikka.
DIPLOMINGENJÖRSUTBIDLNINGEN, TILLGÄNLIGHETEN AV ARBETSKRAFTEN SAMT PROGNOSTISERINGEN CENTRALA TEMAN I DISKUSSIONERNA MELLAN LANDSKAPET OCH MINISTERIERNA
Tilläggsinformation: Regionalutvecklingschef Tarja Nuotio 040 506 3715
Regionalutvecklingssamtal är ett nytt element i samarbetet mellan staten och landskapen på vägen mot den
nya landskapsförvaltningen. De första diskussionerna förs i januari - februari 2018, och efter det årligen.

Egentliga Finlands förbundet som ansvarig myndighet för regionalutvecklingen koordinerar förberedningen för
diskussionerna mellan olika aktörerna i landskapet. Landskapsprogrammet och dess förberedelseprocess är
en bra bas för detta och har lett till en gemensam uppfattning om de strategiska målen för regionens utveckling.
De centrala teman i diskussionerna mellan Egentliga Finland och staten 30.1.2018 kommer att vara diplomingenjörsutbildningen, tillgängligheten av arbetskraften samt prognostiseringen som stöder dessa två teman.
ANTTI KOTTI OCH KJELL WENNSTRÖM TILL VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMENS POLITISKA
STYRGRUPP
Tilläggsinformation: Laura Leppänen, 040 767 4364
Landskapsstyrelsen bestämde att välja Antti Kotti (SDP) som medlem i vård- och landskapsreformens politiska
styrgrupp i stället för Jouko Antola. Som vice medlem fortsätter Juuso Alatalo. Styrelsen valde också Kjell
Wenström (SFP) till medlem i den politiska styrgruppen i stället för Stefan Wallin. Som vice medlem fortsätter
Mikael Holmberg.

