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LANDSKAPSSTYRELSEN GODKÄNDE BUDGETEN FÖR ÅR 2015 OCH BUDGETPLANEN 2015 - 2017
Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Markku Roto 040 761 5509
Landskapsstyrelsen godkände Egentliga Finlands förbunds budget för år 2015 och utkastet till budgetplan för åren 2015
- 2017. Kommunerna kan härnäst lämna in förslag på hur kommunsamfundets verksamhet kan utvecklas. I budgeten för
2015 är medlemskommunernas betalningsandelar 3 830 299 euro, vilket är 0,8 % (30 399 euro) högre än i år.
I budgeten har man öronmärkt 30 000 euro för att delfinansiera Åbos och Egentliga Finlands byrå i S:t Petersburg. I år
finansierades byrån med landskapets utvecklingsmedel, men utvecklingsmedlen har strukits i statens budget för år
2015. Delfinansieringen för Petersburgsbyrån påverkar kommunernas betalningsandelar till landskapsförbundet med 0,8
%. Förbundets övriga verksamhet påverkar kommunernas betalningsandelar med 0 %.
Budgetplanerna baserar sig på att kommunernas betalningsandelar växer med 1 % år 2016 och likaledes följande år.
Landskapsdirektör Juho Savo listar bl.a. följande utmaningar för förbundet år 2015:
1. Den färska landskapsstrategin styr förbundets verksamhet. I den lyfts partnerskap fram som landskapets
viktigaste åtgärd. Via partnerskapsforumet lyfter man samarbetet till en ny nivå.
2. Inom intressebevakningen är trafiknätet ständigt aktuellt (riksväg 8 och 9, En timmes tåg). En viktig
utmaning är varvsindustrins och mobiltelefonbranschens strukturomvandling. Att förbättra Skärgårdshavets
tillstånd är ett centralt mål även i fortsättningen. Kompetens är landskapets styrka – högskolor,
studieplatser och forskningsfinansiering är ständigt aktuella inom intressebevakningen.
3. Att ordna service ekonomiskt och effektivt över kommungränser är en strävan värd att stöda.
Landskapsförbunden har som regionens samarbetsmyndigheter goda förutsättningar att främja målen i
kommunreformen.
4. Landskapsförbundens position. Mellan kommuner och stat finns i alla europeiska demokratier en egen
förvaltning, som väljs i val. Denna myndighet sköter samarbete och serviceproduktion för större områden än
kommuner. Även Finland behöver denna slags förvaltning. På lång sikt kan den förenas med ministerieledd
statlig regionförvaltning.
5. Landskapets vision är att stärka Egentliga Finlands internationella position, speciellt i Östersjöregionen.
Förbundets roll som förvaltande myndighet för EU:s Central Baltic Interreg IV A -program stärkte samarbetet i
området och gav stora resurser för gemensamma projekt. Programmet på över 100 miljoner euro har varit en
krävande men inspirerande helhet för förbundet. Det nya Central Baltic -programmet för åren 2014 - 2020 är
ännu mer omfattande och finansiellt större. Programmet har nyligen inletts under ledning av Egentliga Finlands
förbund.
6. Trygga aktualiteten och den höga nivån på landskapsplanering och -planläggning.
7. Utvecklingsarbetet försvåras av att staten strukit landskapets utvecklingsmedel ur sin budget.
Projektverksamheten minskar därmed radikalt. Landskapets utvecklingsmedel har varit den viktigaste
finansieringsformen när man inlett regionala utvecklingsprojekt.
8. Det nya EU-programmet för hållbar tillväxt och sysselsättning 2014 - 20202 för hela Finland finns nu i
Bryssel för att godkännas. I Egentliga Finland stöder programmet små och medelstora företag,
innovationer och sysselsättning. EU-stöden sjunker de följande sju åren med 30 % jämfört med förra EUperioden. Det gör att projektfinansiering blir svårare att få. Åbo stadsregion har fått komma med i ENI-

programmet, som riktas mot Ryssland och överskrider EU:s yttre gränser. Då kan man få finansiering för
samarbetsprojekt med S:t Petersburg och Leningradregionen, vilket ger Egentliga Finland möjlighet att
stärka redan skapade kontakter.
LANDSKAPSSTYRELSEN VALDE NIO PERSONER TILL EGENTLIGA FINLANDS KONSTKOMMISSION
Tilläggsuppgifter: specialsakkunnig Hannele Hartikainen 040 7202 163
Centret för konstfrämjande har bett Egentliga Finlands förbund utnämna medlemmarna till den regionala
konstkommissionen för åren 2015 - 2016.
De regionala konstkommissionernas uppgift är:
 att besluta om stipendier och priser till konstnärer, konstnärsgrupper och samfund i regionen
 som sin regions expertorgan delta i strategiarbete för konst
 ge expertutlåtanden
Det finns tretton regionala konstkommissioner i Finland, de möts ca fem gånger om året.
Landskapsstyrelsen beslöt att nominera följande personer till Egentliga Finlands konstkommission:
FD, litteratur Mia Franck, Åbo
verksamhetsledare Lotta Skaffari, Åbo
arkitekt Pekka Vapaavuori, Åbo
textilkonstnär Mervi Vuolas, Masku
samfundskonstnär Pia Bartsch, Åbo
intendent Emilie Gardberg, Åbo
kultursekreterare Juhani Heinonen, Loimaa
överlärare Risto Hyppönen, Åbo
miljö- och textilkonstnär Tuula Nikulainen, Salo

