EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND, LANDSKAPSSTYRELSEN 19.9.2016
LAURA LEPPÄNEN VALDES TILL FÖRÄNDRINGSDIREKTÖR FÖR LANDSKAPSREFORMEN
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509, förändringsdirektör Laura Leppänen 040 767
4364
Finansministeriet bad i maj landskapens förbund att inleda beredningen av landskapsreformen. Landskapen ska
inleda sin verksamhet 1.1.2019.
En effektiv reformberedning kräver ändringar i förbundets anställdas arbetsbilder och lönesättning. Det största
förändringsbehovet gäller utnämnandet av en förändringsdirektör.
Till förändringsdirektörens arbetsbild hör att koordinera samarbetet och utredningarna som gäller landskapsreformens beredning och att sammanjämka landskaps- och vårdreformens beredning.
Landskapsstyrelsen beslöt att Egentliga Finlands förbunds utvecklingschef, FD Laura Leppänen utses till förändringsdirektör för att koordinera landskapsreformen från och med 20.9.2016.
-

Inom landskapsreformen inleddes beredningen redan förra våren i gott samarbete mellan landskapets
förbund, NTM-centralen, Regionförvaltningsverket och TE-byrån. Nu organiserar vi oss med kommunfältet och övriga aktörer, så att vi kan göra behövliga förutredningar och inleda beredningen på allvar,
säger Laura Leppänen.

Högst på förändringsdirektörens arbetslista står att skapa en projektplan för reformen. I den definieras stegen
för reformprocessen och växelverkan med samarbetsparterna.
EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND BEVILJAR FINANSIERING FÖR PLANERAD STRUKTUROMVANDLING
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Petteri Partanen 040 776 0630
I statsminister Sipiläs regeringsprogram stöder man den konkurrenskraft som baserar sig på regionens styrkor. Regionala innovationer och försök (AIKO) är en åtgärd inom ett av regeringens spetsprojekt. I momentet har man reserverat 30
miljoner euro för åren 2016–2018. Man vill stöda näringslivets och företagens förnyelse, tillväxt och internationalisering
samt främja försök som gynnar sysselsättning och företagande.

Egentliga Finlands förbund beviljades 273 000 euro i AIKO-finansiering för planerad strukturomvandling och
558 000 euro för att främja Åbo stadsregions tillväxtavtal. Dessutom beviljades Den nordiska tillväxtzonen (via
Nylands förbund) 270 000 euro.
Den finansiering som Egentliga Finlands förbund beviljar för planerad strukturomvandling kan sökas till
23.9.2016. Finansieringen är småskalig. Man kan få maximalt 70 % av projektets kostnader i stöd.
LANDSKAPSPROGRAMMETS VERKSTÄLLIGHETSPLAN UTVÄRDERAR BL.A. STRUKTURFONDERNA
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Petteri Partanen 040 7760 630

Landskapsprogrammets verkställighetsplan görs med två års mellanrum och den godkänns av landskapets
samarbetsgrupp (MYR). Arbets- och näringslivsministeriet har bett landskapen skicka programmet senast 21.10.
Det behandlas i landskapets samarbetsgrupp 19.9.
Verkställighetsplanen är en del av landskapsstrategins praktiska förverkligande. Landskapsstrategins uppdatering, som
rör åren 2017-18, inleds hösten 2016. I verkställighetsplanen ingår en finansieringsplan som bland annat innehåller utvärderingar om den regionala finansieringen inom nationella och EU:s strukturfinansieringsfonder.
I Egentliga Finlands finansieringsplan för år 2017 har man ur Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF reserverat
48 procent (0,578 milj. euro) till projekt som rör företagens konkurrenskraft, de bereds av NTM-centralen. 52 procent av
medlen (0,626 milj. euro) reserveras för projekt som bereds av Egentliga Finlands förbund och rör ny kunskap och kompetens och hur den kan utnyttjas.

FÖRBUNDET MED I ETT PROJEKT SOM GRANSKAR STÄDERNAS OCH DE NYA LANDSKAPENS SAMVERKAN
Tilläggsuppgifter: regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio 040 506 3715

Landskapsstyrelsen beslöt att delta i ett projekt vid Tammerfors universitets ledarskapshögskola, som rör stadsutvecklingens processer och självstyrande landskap. I forsknings- och utvecklingsprojektet granskar man städernas och landskapens samverkan och överlappande teman i de nya landskapen, speciellt vad gäller så kallade non-sote -sektorn och livskraftens utveckling. I projektet undersöks Birkalands och Egentliga Finlands centralstäder och stadsregioner.
Egentliga Finlands förbunds andel i projektet är 10 000 euro. Förbundets representant utses till projektets styrgrupp.

