EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND, LANDSKAPSSTYRELSEN 27.2.2017
LANDSKAPSSTYRELSEN: SKÄRGÅRDSTRAFIKEN BÖR ÄVEN FRAMÖVER ARRANGERAS OCH FINANSIERAS AV STATEN
Tilläggsuppgifter: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen 040 583 6950
Landskapsstyrelsen tog ställning till skärgårdens förbindelsebåtstrafik och betonar att ur Egentliga Finlands
synvinkel bör skärgårdstrafiken absolut även framöver arrangeras och finansieras av staten. Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner har konstaterat att ansvaret för att utveckla skärgårdstrafiken år 2019 skulle
överföras till landskapen.
Skärgårdstrafiken har i statens budget i år beviljats ett anslag på 18,3 miljoner euro. Anslaget täcker förbindelsebåtstrafiken och bl.a. reparering av bryggor och riktas till Egentliga Finland, Nyland och Kymmenedalen. Ca
90 procent av finansieringen dvs. 16,5 milj. euro beviljas till Egentliga Finland.
Om skärgårdstrafiken ändå enligt lagen blir landskapets uppgift bör verksamheten enligt landskapsstyrelsen
beviljas separat finansiering.
Tilläggsinformation i landskapsdirektörens aktuella översikt 27.2.2017 (på finska).
PETRA MÄÄTTÄNEN VALDES TILL NY FÖRVALTNINGSDIREKTÖR VID EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND
Tilläggsuppgifter: landskapsdirektör Kari Häkämies 044 201 3204
Egentliga Finlands förbunds förvaltningsdirektör Markku Roto avgår med pension 1.9.2017. Tjänsten lediganslogs och man fick in 43 ansökningar, av dem intervjuades 15 personer och följande fyra lämplighetstestades:
vice häradshövding Sami Kouki, pol.mag. lektor Anne Muurinen, jur.mag. stadssekreterare Petra Määttänen
och vice häradshövding Nina-Mari Turpela.
Landskapsstyrelsen beslöt att välja Petra Määttänen till Egentliga Finlands förbunds nya förvaltningsdirektör.
Määttänen arbetar just nu som stadssekreterare i Reso.
Förvaltningsdirektören leder kompetensområdet för gemensamma funktioner och förvaltning. Speciella ansvarsområden är landskapsfullmäktiges och -styrelsens föredragningslistor och protokoll samt uppgifter som rör förbundets ekonomi.
LANDSKAPSSTYRELSEN PROTESTERAR MOT MINSKADE ÖPPETHÅLLNINGSTIDER FÖR POLISSTATIONEN I PARGAS
Tilläggsuppgifter: planerare Malla Rannikko-Laine 040 721 3429

Polisstyrelsen har beslutit om en ny resursmodell för polisstationernas tillståndsförvaltning. I den nya modellen
har polisinrättningen i Sydvästra Finland 72 personarbetsår, mot tidigare 92. Minskningen är totalt 20 personarbetsår.
Sydvästra Finlands polisinrättning har bett om Egentliga Finlands förbunds utlåtande i frågan. Egentliga Finlands
förbund konstaterar att planerna på att minska polisstationernas öppethållningstider i Loimaa och Nystad från
fem till fyra dagar i veckan sänker nivån på kundservicen. I Pargas är förändringen ännu större, då man planerar
hålla öppet bara tre dagar i veckan i stället för nuvarande fem.
Trots att elektronisk service passar för många har speciellt äldre personer stort behov även av personlig kundkontakt.
- Om de planerade förändringarna genomförs måste man beakta befolkningens åldersstruktur och erbjuda tillräckligt stöd i att använda elektroniska tjänster, påminner landskapsstyrelsen.
Speciellt bör man fästa vikt vid tillgången till tvåspråkig service. Om polisservicen i Pargas minskar med två
vardagar per vecka bör det kompenseras med bättre tvåspråkig service vid huvudpolisstationen i Åbo.
Landskapets förbund anser att man inte bör göra de föreslagna nedskärningarna i servicenätverket. Om man
ändå minskar polisstationernas öppethållningstider måste man beakta servicens nåbarhet, befolkningens åldersstruktur och tvåspråkigheten. Ur personalens synvinkel är det bra att möjliga personalminskningar görs via
pensioneringar eller flytt till andra uppgifter.
Egentliga Finlands förbund anser att det är bra att polisstationerna i Salo, Åbo och Kimitoön fortsätter såsom
nu.
FÖRHANDLINGAR INLEDS FÖR ATT TILLSÄTTA LANDSKAPETS TEMPORÄRA BEREDNINGSORGAN
Tilläggsuppgifter: förändringsdirektör Laura Leppänen 040 767 4364
Enligt lagutkastet om landskapens grundande grundas de nya landskapen 1.7.2017. Fram till de första landskapsvalen och tills nya landskapsfullmäktige och -styrelsen har tillsatts gör ett temporärt beredningsorgan beslut för landskapets del.
Landskapsstyrelsen beslöt att inleda förhandlingarna för att tillsätta det temporära beredningsorganet. Sammansättningen bestäms gemensamt av landskapets förbund, kommunerna, hälsovårdens och socialvårdens områden för samverkan, sjukvårdsdistriktet, specialvårdsdistrikten, räddningsväsendet, NTM-centralen och arbetsoch näringslivscentralen. Landskapets förbund leder avtalsförhandlingarna.
Beredningsorganets medlemmar väljs bland tjänsteinnehavare ur nämnda organisationer, som har en god kännedom om förvaltning och verksamhet inom sitt område. De valda personerna förblir i tjänsteförhållanden till sin
organisation, men i beredningsorganet använder de självständigt sin utövande makt för att bereda det nya landskapets verksamhet och de verkar för landskapets allmänna väl.
STOR FINANSIERING FÖR INNOVATIONER OCH BLÅGRÖN INDUSTRI TILL TURKU SCIENCE PARK

Tilläggsuppgifter: näringvslivschef Petteri Partanen 040 7760 630
AIKO är regeringens spetsprojekt för att främja konkurrenskraft. AIKO -finansiering beviljas för regionala innovationer och försök, för åren 2016 - 2018 har man reserverat 30 miljoner euro. Statsrådet har bestämt hur medlen fördelas regionalt för åren 2016 och 2017.
Egentliga Finlands förbund fick totalt 1 253 000 euro för att förverkliga Åbo stadsregions tillväxtavtal. Avsikten
med avtalet, tecknat mellan staten och Åbo stadsregion, är att stärka Åboregionens näringslivs tillväxt, internationalisering och konkurrenskraft. Man främjar tillväxt med hjälp av två teman:
1. Internationellt attraktiv innovationsmiljö
2. Symbioser för blå och grön industri
Tillväxtavtalet förvaltas och förverkligas av Turku Science Park Ab. Landskapsstyrelsen beslöt att bevilja
1 253 000 euro i AIKO-finansiering till Turku Science Park för att förverkliga statens och Åbo stadsregions tillväxtavtal 2016 - 2018, det är 50 % av projektets totala kostnader.

