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1. Aktion Österbottens utvecklingsstrategi – förankring i lokalsamhället och socialt kapital är
grunden för en positiv utveckling
1.1 Inledning
De centrala utgångspunktera i vår utvecklingsstrategi är:
•
•
•

Vi utgår ifrån att varje plats bär på en unik kraft. Utvecklingsprocessen är platsbunden och utgår från lokalsamhällena och
förankringen hos lokalbefolkningen.
Ett starkt partnerskap med en bred skara aktörer och institutioner för att mobilisera deras egna resurser, förmågor och
lokala kunskap.
Ett mångsidigt och sektoröverskridande samarbete som sammanbinder olika strategier och som uppgjorts tillsammans
med många aktörer och myndigheter.

Aktion Österbottens utvecklingsstrategi 2014-2020 har inbäddats i de målsättningar som Europeiska unionen ställer upp och i de
planer som gäller för vårt område. Våra övergripande mål är:

Vår övergripande strategi är indelad i åtminstone 4 olika platsbundna strategier. Varje platsbunden strategi har en egen lokal
aktionsgrupp som står för urvalet av projekt och som strävar till samma övergripande målsättningar:

Den föreliggande utvecklingsstrategin handlar om LEADER. Aktion Österbotten har även för avsikt att koordinera andra lokalt
platsbundna strategier, som får sin finansiering från andra fonder och som tillsammans ger oss stora utvecklingssynergier. De lokalt
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platsbundna strategierna identifierar de viktigaste territoriella utmaningarna i vårt område: för den lokala utvecklingen på
landsbygden, de kustnära samhällena där fisket är av betydelse, samt i de urbana miljöerna i Vasa och Karleby. Vi bygger vår
utvecklingsstrategi på erfarenheter från tidigare programperioder.1
Vi arbetar för öppenhet och innovationer. Utvecklingsstrategin är brett formulerad, eftersom vi inte flera år på förhand kan förutspå
vilka goda projektidéer som kommer att mobiliseras. Utvecklingsstrategins betoning är på kapacitetsbyggande och att skapa
flexibilitet och förändringsberedskap på lokal nivå. Vi fäster även stor betydelse vid och ger pluspoäng åt projekt som bygger på
lokala styrkor och prioriteringar.
Inom LEADER-strategin fördelas mer än hälften av resurserna till tyngdpunktsområdena Lokala livskraftiga byagemenskaper och
Högre socialt kapital och stärkt sammanhållning. Därifrån har vi fått rubriken till vår vision: Österbottens kusttrakter 2020 – möter
behoven hos lokalt livfulla gemenskaper.
ÖSTERBOTTENS KUSTTRAKTER 2020 – MÖTER BEHOVEN HOS LOKALT LIVFULLA GEMENSKAPER

År 2020 består Österbottens kusttrakter av pärlband av lokalt livfulla gemenskaper över hela landskapet. Med Aktion
Österbottens platsbundna strategi möter vi behoven hos de som bor i dessa livfulla gemenskaper.

Vi arbetar samfällt för devisen
”Små gemenskaper ska leva upp till stora visioner!”

1.2 Aktion Österbottens organisation och beredningen av den lokala utvecklingsstrategin
Aktion Österbotten bär på en lång bildningstradition i våra lokalsamhällen. Aktionsgruppen består av 76 personmedlemmar, 52
föreningar och sammanslutningar, 14 kommuner samt 2 samkommuner. För styrelsens sammansättning gäller trepartsprincipen. Vi
är sedan 1960-talet en allösterbottnisk centralorganisation och består i synnerhet av den tredje sektorns aktörer, folkrörelserna. Vi är
öppna för nya medlemmar och den som vill får ansluta sig som medlem. 2 Av historiska orsaker bedriver Aktion Österbotten ingen
aktiv medlemsvärvning bland lokala föreningar, som redan via sin regionala centralorganisation är representerade hos oss. Sedan
Studiefrämjandet i Österbotten r.f. och Svenska Österbottens byar r.f slog ihop sina verksamheter och bildade Aktion Österbotten år
2009 söker vi dock medlemstillväxt bland byaföreningarna i svenska Österbotten. Inom Aktion Österbotten verkar alltså Svenska
Österbottens byar numera som en egen arbetsgrupp med fokus på byaverksamheten. Bland våra medlemmar har vi 12 regionala
centralorganisationer som i sin tur har drygt 540 lokala medlemsföreningar. Dessa organisationer är utpräglade
folkrörelseorganisationer och har uppskattningsvis 61 400 personmedlemmar och drygt 1200 medlemsföretag över hela Österbotten.
Tack vare denna organisationsstruktur kan vi säga att Aktion Österbotten r.f. är en samlande kraft med bred förankring i vår region.3
Det geografiska området för LEADER-utvecklingsstrategin omfattar delar av Karleby (tidigare Karleby landskommun), Kronoby,
Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, delar av Vasa (Sundom by), Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och
Kristinestad. Verksamhetsområdet omfattar totalt 107.584 invånare enligt befolkningsantal 31.12.2013.4 Vi har också mycket nära
samarbete med våra grannområden Yhyres kehittämisyhdistys ry i Kyroland och Pirityiset ry i norr. De lokala aktionsgrupperna i de
tvåspråkiga områdena är också prioriterade samarbetsparter för oss.
Beredningsprocessen har varit mångsidig. Under lokala prioriteringar har vi samlat de konkretiseringar av utvecklingsstrategin som
framkommit vid seminarier, workshopar, infotillfällen och ur utlåtanden. Vid seminarier och workshopar har vi dessutom behandlat
specifika teman i utvecklingsstrategin: ungdomar, organisationsväsendet och sociala kapitalet, ny och hållbar energi, integration i
mångkulturellt samhälle och mångsidig näringsstruktur och kvinnligt företagande. I 14 medlemsmöten, seminarier och workshopar
har deltagit 254 personer, varav 128 kvinnor och 17 personer under 25 år. I 41 stycken informationstillfällen har ytterligare deltagit
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924 personer, varav 502 kvinnor och 46 personer under 25 år. Kommuner, utvecklingsmyndigheter och utvecklingsbolag har även
gett utlåtanden, sammanlagt 28 stycken, om strategiutkastet under beredningsskedet. Samtliga utlåtanden har beaktats i
utarbetandet av strategin. Under våren har Aktion Österbotten ytterligare vidtagit informationsåtgärder, efter att strategin
ombearbetats till följd av inkommen feedback och förhandsutvärdering. Kommunerna (14 st.) och medlemmarna i Aktion Österbotten
(76 st.) fick strategiutkastet och möjlighet att ge nytt utlåtande i mars 2014. Sammanlagt har omkring 1178 personer haft möjligheten
att ta del av och påverka innehållet i strategin.5 Arbetsgruppen för Svenska Österbottens byar har behandlat förslaget och granskat
det i förhållande till Svenska Österbottens byautvecklingsprogram 04.10.2012. Kustaktionsgruppen har behandlat förslaget och
granskat det i förhållande till fiske-LEADER- verksamheten 13.06.2013. Styrelsen för Aktion Österbotten r.f. har behandlat förslaget
och granskat det i förhållande till föreningens nuvarande verksamhet 5.6.2013. Den slutliga utvecklingsstrategin godkändes av
styrelsen 14.5.2014.

2. Nulägesanalys: trender inom befolkningsutveckling, sysselsättning, näringsstruktur och tillgänglighet till service
2.1. Utgångspunkter i ett europeiskt landsbygdssammanhang
I landsbygdsforskningen betonas i allt högre grad en territoriell, platsbunden utgångspunkt för att analysera landsbygdsutvecklingens
tillstånd, i synnerhet den territoriella sammanhållningen. I globaliseringens kölvatten verkar utvecklingskrafter som påverkar
regionerna i olika riktning och som ökar skillnaderna mellan olika områden. Det är de immateriella resurser såsom kunskap och
kunnande, socialt kapital, institutioner och nätverk som i allt högre grad möjliggör en positiv utveckling i landsbygdsområdena. 6
Landskapet Österbotten är ett företrädesvis ruralt, tillgängligt område, med en tillväxt som är över genomsnittet bland motsvarande
områden i EU och som är en sk. konsumtionslandsbygd. Ett företrädesvis ruralt område är ett område där mer än 50 % av
befolkningen bor i landsbygdsområden (enligt befolkningstäthet) och ett tillgängligt område ett där ”över hälften av befolkningen kan
köra till en stad med minst 50.000 invånare inom 45 minuter”. Den här typen av regioner utgör ungefär en tredjedel av både
totalareal och landsbygdsareal i Europa, medan de hyser bara en fjärdedel av all landsbygdsbefolkning och producerar enbart 22 %
av EU:s BNP. En viktig dimension är tillväxt, som berör inflyttningen i regionen, bruttoregionalproduktens utveckling,
sysselsättningen och arbetslösheten. Österbotten hör till gruppen regioner vars tillväxt är över EU:s medeltal. Österbotten placerar
sig i kategorin konsumtionslandsbygd, där tyngdpunkten i utvecklingen utöver en primärnäringscentrering även går till att fokusera
på nya landsbygdsfunktioner, såsom turism, naturtjänster, samt funktioner av så kallade ”public goods” karaktär som naturlandskap,
naturresurser, och så vidare. I ovanstående hänseenden skiljer sig inte Österbotten nämnvärt från andra finländska landskap i ett
europeiskt perspektiv. Däremot är en stor andel andra landskap i Finland så kallade avlägsna områden, i större utsträckning än i
andra medlemsstater. ”Positionsbestämningen” ger några slutsatser för utvecklingspolitiken, följande är fritt enligt EDORA-projektet
för att illustrera potentiella utvecklingstrender och utvecklingsscenarier:7
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Typ av region

Inverkan på Lantbrukscentreringen

Stads-landsbygd

Globaliseringen

Företrädesvis tillgängligt
landsbygdsområde

Utvecklingen leder till
specialisering och ökad
produktions-effektivitet, men
minskad andel av sysselsättning
inom primärnäringarna då andra
delar av ekonomin växer snabbare

Interaktionen mellan stad och
landsbygd blir allt tätare, som leder
till ökad inflyttning och ekonomisk
aktivitet på landsbygden nära
städerna

Ökad integration i den globala
ekonomin medför nya möjligheter
till utveckling

Konsumtionslandsbygd

Utöver en starkt specialiserad
primärproduktion även nya
funktioner på landsbygden.
Framgångsfaktorer beror på
miljökvaliteter och på
tillgängligheten till området.

Ökad efterfrågan på
landsbygdstjänster hos
stadsbefolkningen.

Ökad (internationell) efterfråga på
landsbygdens resurser, tjänster för
turism och rekreation.

Se bilaga 5 för beskrivning av beredningsprocessen.
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Finlands miljöcentral har på uppdrag av arbets- och näringsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet tagit fram en ny
landsbygdstypologi. 8 Indelningen i olika landsbygdstyper följer inte kommungränserna utan har definierats på andra sätt. I
Österbotten framträder följande landsbygdstyper:
•
•
•
•

Kärnlandsbygd, företrädesvis landsbygdsområden i Sydösterbotten, Vörå och Jakobstadsregionen
Glest bosatt landsbygd, företrädesvis skärgårdsområden och kustbyar, bl. a. Malax som är skärgårdskommun
Landsbygd nära stad, företrädesvis landsbygden runtomkring Vasa, Jakobstad och Karleby
Landsbygden nära intill stadskärnornas yttre zoner, nära intill centra i Vasa, Jakobstad och Karleby

2.2. Analys av utvecklingen i de ekonomiska regionerna – Österbottens interna dynamik
Österbotten består av väldigt olika delområden med tydliga egna utvecklingsprofiler och därför studerar vi landskapets interna
dynamik utgående från de ekonomiska regionerna Sydösterbotten, Vasaregionen, Jakobstads- och Karlebyregionerna. Ofta är det
väldigt kommunspecifika drag, som exempelvis produktionskoncentration inom vissa näringar, som är betydelsefulla för
utvecklingen.

2.2.1. Befolkningsutvecklingen
Urbaniseringen har under de senaste fem årtiondena varit den rådande trenden, globalt såväl som i Finland. Den fasta bosättningen
har tenderat att koncentreras till städerna, samtidigt som det också är en stark finländsk trend med ett andra-boende på
fritidsstugan. I Österbotten bor drygt 180 000 invånare och befolkningstrenden är överlag positiv. En starkt bidragande orsak till den
positiva utvecklingen är nettomigrationen, där inflyttningen från utlandet är större än utflyttningen, samt födelseöverskottet särskilt i
Vasaregionen och i Jakobstadsregionen. Under perioden 2007–2012 sjönk folkmängden i endast fem av de 15 kommunerna i
Österbotten. Tre av dessa kommuner, nämligen Närpes, Kristinestad och Kaskö, finns emellertid i Sydösterbotten, som är den
ekonomiska region där folkmängden redan under en lång tid har sjunkit i jämn takt.

Källa: Österbotten i siffror, statistikportal www.osterbottenisiffror.fi, december 2013.
Av särskild betydelse för livskraften lokalt är befolkningens försörjningskvot, där man mäter barns och ungas samt äldres andel av
befolkningen mot andelen befolkning i åldern 15-64 år. Ju högre försörjningskvot, desto svagare anses situationen för området.
Österbotten hör för övrigt till de fem landskap som har mest fördelaktig försörjningskvot och ligger nära landets genomsnitt. I de
flesta områden kommer dock försörjningskvoten att försämras i takt med att befolkningen åldras. I Vasaregionen,
Jakobstadsregionen, Karlebyregionen och i Kyroland kommer försörjningskvoten dock att utvecklas relativt sett lindrigare än i andra
delar av landet. Den region som är mest utsatt gällande befolkningsutvecklingen är Sydösterbotten. 9 En av de enskilt viktigaste
faktorerna som påverkat befolkningsutvecklingen positivt är invandringen. I den inrikes omflyttningen förlorar landskapet invånare.
Det är tack vare migrationen med utlandet som resultatet blir positivare. Flyttningsrörelsen mellan Österbotten och Sverige är särskilt
livlig, men tyvärr är nettoflyttningen till Sverige negativ. Under 2000-talet har folkmängden ökat i Österbotten speciellt genom
flyttningsrörelse från länder i Asien, Östeuropa och Afrika, t.ex. Ryssland, Somalia, Estland och Kina. Nettoflyttningen till Sverige var
däremot negativ.10
Invandringen är ett globalt fenomen och den har svarat mot den arbetskraftsbrist som rått länge i många branscher i Österbotten.
Det gäller såväl primärnäringarna, särskilt växthusodlingar och pälsfarmer, som industrin, särskilt metall- och verkstadsindustrin.
8
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Överlag är invandringen ett urbant fenomen, eftersom de flesta av invandrarna flyttar till städer. Efter huvudstadsregionen framstår
Österbotten också som ett internationellt landskap till befolkningen sett. Det som skiljer Österbottens ekonomiska regioner från
många andra är att även landsbygdsområdena är framträdande i invandringssammanhang. Kommunerna i Vasaregionen,
Jakobstadsregionen, Karlebyregionen och Sydösterbotten är bland pionjärerna i invandrings- och integreringsfrågor.11
Bedömning av framtidens trender
Då landsbygden i Österbotten är en tillgänglig och välmående kärnlandsbygd och landsbygd nära städer är det skäl att anta att
befolkningsutvecklingen i de flesta kommuner fortsätter att vara positiv. Det gäller särskilt i de ekonomiska regionerna som har en
positiv invandring och/eller födelseöverskott. En stor utmaning för landsbygdsutvecklingen blir invandrarintegreringen. De utgör en
stor resurs förutom i arbetskraften också i utvecklingen av lokalsamhället. Eftersom vi i många kommuner kommer att få andra
generationens invånare börjar utlandsbefolkningen bli allt mer rotad i regionerna och kommer att bli en allt mångsidigare
medborgarresurs.

2.2.2. Ekonomin, sysselsättningen och BSB-indikatorn
Den ekonomiska basen i Österbotten är stark. Mätt enligt BNP per invånare 2009 är Österbotten på en tredje plats bland
landskapen. Näringsstrukturen är mångsidig i landskapet och kanske därför tenderar landskapet att prestera väl, oberoende av
konjunkturer.

Källa: Österbotten i siffror, www.osterbottenisiffror.fi statistikportal, december 2013.
Vasaregionen växer klart snabbast medan Sydösterbotten växer långsammast. Ett mönster som ofta upprepas är att tillväxten
fortgår, särskilt i Vasaregionen, medan den på andra håll i landet dämpas påtagligt. En bidragande orsak till det resultatet är det
internationellt konkurrenskraftiga näringslivet, vars positiva effekter påverkar hela pendlingsregioner. Branschstrukturen varierar:
Jakobstadsregionen är den mest industridominerade regionen medan primärproduktionen är betydande i Sydösterbotten.
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Källa: Österbotten i siffror, www.osterbottenisiffror.fi statistikportal, december 2013.
Sysselsättningen i landskapet är också på en klart bättre nivå än på många andra håll i landet. Arbetslöshetsgraden har i
Österbotten hållits på en lägre nivå än i landet i genomsnitt. Under år 2012 var andelen arbetslösa av arbetskraften 6,0 %.
Motsvarande siffra för hela landet var 7,7. Den goda sysselsättningen är dels en följd av en mångsidig branschstruktur. Industrin står
för över en tredjedel av värdeökningen och nästan en fjärdedel av arbetsplatserna. Också social- och hälsovårdssektorn samt
handeln är stora arbetsgivare i landskapet. En stor del av industriproduktionen i Österbotten går på export. År 2010 uppgick
exportens andel av industrins totala omsättning till 71 %. Vid en jämförelse av exportens värde i euro placerar Österbotten sig på
femte plats bland landskapen och står för drygt 8 % av Finlands industriexport.12 I alla regioner har primärnäringarnas andel av
arbetskraften minskat under 2001-2008. Det minskade antalet arbetsplatser har dock kompenserats av tillväxt inom förädling och
inom servicebranscherna. I Sydösterbotten och i Jakobstadsregionen har arbetsplatserna inom förädlingen tyvärr dock minskat.
Inom Sydösterbotten har tillväxten i servicebranscherna svårt att i motsvarande grad kompensera jobbförlusterna inom
primärnäringarna och i förädlingsindustrin.
Regionernas branschstrukturer ser olika ut och det leder också till olika utvecklingsinriktningar. Mäter man branschkoncentrationen
enligt förädlingsvärdet som produceras i regionerna är Vasaregionen speciellt stark inom basindustrin, tack vare sina metall- och
mekaniska industrier. I regionen har man också en speciellt stark koncentration inom energiklustret, som är Nordens starkaste. Inom
ramen för speciellt KOKO-programmen har Vasaregionen och Kyroland, Jakobstadsregionen, Karlebyregionen och Sydösterbotten
arbetat med egna kluster- och profilfrågor. För att få en sammanvägd utvecklingsbild ser vi på BSB-indikatorn, som bär sitt namn
som en förkortning av BNPR, Sysselsättning och Befolkning, där BNPR står för bruttonationalprodukt per region. Under 2001-2008
har 25 ekonomiska regioner utvecklats positivt och 52 har utvecklats negativt. Vasaregionen och Karlebyregionen har utvecklats
positivt, Jakobstadsregionen och Kyroland neutralt eller svagt negativt, medan Sydösterbotten uppvisar den negativaste
utvecklingen och hamnar bland landets sämsta. 13
Bedömning av framtidens trender
Utsikterna för den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen i Österbotten och de ekonomiska regionerna bedöms som mycket
god. I Vasaregionen, Jakobstadsregionen och Kyroland torde utvecklingen fortsätta stabilt, för att de har en mångsidig
näringsstruktur och är vidsträckta pendlingsregioner. Underleverantörsnätverken har under lång tid varit en stark utvecklingskraft på
landsbygden och så torde det även fortsätta inom den närmaste framtiden. Exportorienteringen utgör dels en risk på kort sikt, men
med ett konkurrenskraftigt näringsliv måste exportorienteringen ses som en mycket strategiskt viktig förmåga på lång sig.
Mångsidigheten i branschstrukturen, närheten till stora internationella marknader och ett gott sysselsättningsläge utgör samtidigt en
god bas för nya innovationer. Bland regionerna möter Sydösterbotten de tuffaste utmaningarna ekonomiskt och
sysselsättningsmässigt sett.

2.2.3. Regionstrukturen, den ekonomiska geografin och tillgängligheten till tjänster
Österbotten är ingalunda ett glesbygdslandskap i jämförelse med andra regioner. Regionstrukturen, infrastrukturen och
trafiksystemen ger en bild av ett med Finland och Europa väl integrerat landskap. Tillgängligheten och närheten till marknaderna är
på en utvecklad nivå de geografiska avstånden till trots. I Österbotten finns ändå en hel del med områden som inte är bebodda:
landskapet placerar sig med siffran 42 % på delad sjätte plats bland alla 19 landskap enligt andelen minst bebodd areal. Eftersom
12
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regionerna varierar mycket i geografisk storlek är det också intressant att jämföra hur mycket den regionala BNP-produktionen är i
förhållande till regionens geografiska storlek. Kyroland och Sydösterbotten presterar ungefär samma nivå av regional BNP i
förhållande till den geografiska storleken. Vasaregionen och Jakobstadsregionerna uppvisar i sin tur stora BNP-koncentrationer
jämfört med regioner i motsvarande storlek. 14 Ur pendlingsstatistiken framgår också att det finns tydliga och starka pendlingsregioner
i Österbotten. De starka tjänstecentrumen i Vasa, Jakobstad och Karleby framgår med tydlighet. En viktig aspekt för boendemiljön är
närheten till dagligvaruhandel. Den branschen har sedan 1990-talet genomgått en kraftig strukturomvandling, då antalet butiker
minskade med över en tredjedel. Trenden är fortsättningsvis minskande, men inte i lika hög takt. 15 I Österbotten är det enbart i Vasa
där mer än femtio procent av befolkningen når en dagligvarubutik inom en halv kilometer från bostaden. En anmärkningsvärd sak är
att förändringstrenden i Sydösterbotten under 2000-talet har varit mer positiv än i de andra ekonomiska regionerna.16
Bedömning av framtiden
Österbotten kommer fortsättningsvis att vara ett område med tillgänglighet och balanserad regionstruktur. Utvecklingen över tid torde
också medföra att stadsregionerna utvidgas och växer med ökande pendling. Utmaningen ur ett klimatperspektiv blir att hantera en
allt ökande trafik och det vore viktigt att som motvikt inom pendlingsregionerna försöka skapa livskraftiga lokalsamhällen med
möjligheter till boende, sysselsättning och service för att dämpa trafikbehoven.

2.3. Bedömning av styrkor, svagheter, hot och möjligheter som grund för en strategi för lokal utveckling i Österbotten
Under beredningen av utvecklingsstrategin har vi ordnat work shops på olika teman där swot-analyser varit ett centralt verktyg.
Swotarna gjordes på följande teman:17
•
•
•
•
•

ungdomar
organisationsväsendet och sociala kapitalet
ny och hållbar energi
integration i ett mångkulturellt samhälle
mångsidig näringsstruktur, kvinnligt företagande

Utöver dessa work shopar hölls även utvecklingsseminarier och diskussioner kring byautvecklingsfrågor samt kreativa och kulturella
näringarna. Sammanställningen från nedan bygger på workshopsmaterialen och är den översiktliga grunden för vår
utvecklingsstrategi.
För regionen inre faktorer

För regionen yttre faktorer

STYRKOR

MÖJLIGHETER

•
•
•
-

Mycket god entreprenörsanda, internationellt
konkurrenskraftigt näringsliv
Starkt socialt kapital – rik (mång-)kultur och rikt föreningsliv
Generellt en välmående landsbygd, befolkning med god
hälsa
Landskapet: kulturlandskapet, naturen, skärgården och
älvdalarna

SVAGHETER
•

14

Brister i det sociala säkerhetsnätet med ”fickor” av
marginalisering: ställvis hög ungdoms- och
långtidsarbetslöshet, bristande integration, ensamhet för
äldre
Ställvis rent av negativ befolkningsutveckling

•
-

Nya innovationer till följd av entreprenörsandan – Nöden är
uppfinningarnas moder!
Folk värdesätter en kvalitativ boendemiljö då de omvärderar
fritidens betydelse

HOT
•
•
-

Urbanisering på bekostnad av avfolkning av landsbygden
Ökad polarisering i välfärden och skillnader i service mellan
stad och landsbygd
Ingen förberedelse för krav som ställs i och med den
demografiska utvecklingen, åldrande befolkning, osv.

Rakennemuutoskatsaus 2011.
Statsrådets principbeslut om utveckling av landsbygden 2011.
16
Landsbygdsöversikt 2011, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3/2011. s. 28-32.
17
Se bilaga 7.
15
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På basis av nulägesanalysen kan vi konstatera följande övergripande SWOT-resultat med 4 tyngdpunktsområden för vårt lokala
utvecklingsstrategi:

STYRKOR

MÖJLIGHETER

HOT

Bygger på regionens inre styrkor och tillvaratar de yttre
möjligheterna

Bygger på inre styrkor och förebygger de yttre hoten

Internationellt konkurrenskraftigt näringsliv, effektiva
underleverantörskedjor och en stark företagarandra är en god
grogrund för nya innovationer =
1. satsa på att utveckla kunskaps- och innovationsmiljön
på landsbygden för att skapa mervärde i nätverk och
innovationer som är gångbara internationellt

SVAGHETER

Entreprenörsandan, kulturen och sammanhållningen i
Österbotten är på en hög nivå, men risken är att stad och
landsbygd utvecklas i olika takt, skilda från varandra =
2. Satsa på att höja det sociala kapitalet och befrämja
sammanhållningen inom hela landskapet, särskilt
genom inkluderande strategier för
invandrargrupperna

Anknyter till LEADER-prioritet 6 men även till målområdena
1A, 1B, 1C, 5B, 5C och 5 E.

Anknyter till LEADER-prioritet 6.

Undanröjer de inre svagheterna och tillvaratar de yttre
möjligheterna

Undanröjer de inre svagheterna och förebygger de yttre
hoten

Befolkningsutvecklingen stagnerar om inte utvecklingen vänds
med hjälp av attraktiva boendemiljöer och om inte
invandrarintegrationen lyckas =

Alla ekonomiska regioner presterar inte samma tillväxt och
risken är att vissa börjar släpa efter i utvecklingen eller har
för ensidig struktur för att klara sig på lång sikt i den
globala konkurrensen =

4. Satsa på att utveckla landsbygden som attraktiv och
livskraftig boendemiljö och på god sysselsättning i en
balanserad regionstruktur
Anknyter främst till LEADER-prioritet 6 men även till
målområdena 4A, 4B

3. Satsa på att utveckla en mer mångsidig
näringsstruktur utgående från potentialen i de olika
ekonomiska regionerna
Anknyter främst till LEADER-prioritet 6 men även till
målområdena 3A, 5C

I sammanställningen har vi dessutom relaterat våra tyngdpunktsområden till de prioriterade områden (ovan prioriteter) som anges i
landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland.

9

3. LEADER-strategi för Österbottens kusttrakter 2020 – möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper
3.1. Tyngdpunktsområde 1: Förstärkt kunskaps- och innovationsmiljö
Visionen är att i Österbotten 2020 är lokalsamhällena i landskapet en proaktiv del av en internationellt konkurrenskraftig
och framgångsrik kunskaps- och innovationsmiljö. Vi strävar till att vara mitt i flödet av innovationer i det globala
nätverkssamhället. Den kända österbottniska entreprenörsandan har 2020 fått fler innovativa inslag på landsbygden.
Den lokala aktionsgruppen fungerar som en effektiv innovationsbro mellan stad och landsbygd och finansierar åtgärder
som sammanför högskolor, utbildningsinstanser, näringsliv och forsknings- och utvecklingsaktörer med
utvecklingspotential på det lokala planet.
Utvecklingsutmaningar
Det finns på olika håll en paradox kring innovationer och regioner: i periferin kan innovationsaktiviteten vara på samma nivå som i
storstadscentra, oberoende av insatserna för forskning och utveckling. Det väsentliga för en god innovationsmiljö är att skapa
förutsättningar för en öppen innovationsprocess som flera aktörer kan delta i. Därför kan Leadermetoden tillföra ett mervärde i
innovationsmiljön för landsbygdens del.18
Österbotten är en del av ett energikluster som är betydelsefullt på nordisk nivå och där det finns potential för gröna innovationer
inom energi och ekologi.19 Österbotten har redan idag en globalt välintegrerad ekonomi som bygger på en hög kunskapsnivå inom
exportnäringarna i synnerhet. I Österbotten finns flera internationellt konkurrenskraftiga och specialiserade branscher och det finns
en stor innovationspotential inom flera olika kluster, inte minst inom energi och inom digibusiness. Genom att fokusera på att stärka
kunskaps- och innovationsmiljön vill vi förstärka innovationspotentialen i Österbotten. I praktiken betyder det att vi eftersträvar nya
produkter, tjänster och företag i vårt verksamhetsområde som bygger på ny kunskap och nya innovationer, företrädesvis sådana
som utgår från de lokala användarnas egna behov. Det väsentliga är att möjliggöra kreativitet och nya, innovativa idéer.
Erfarenheterna från olika utvecklingsprogram visar att det går att skapa utvecklingsplattformer och innovationsmiljöer. Åtgärder som
möjliggör dessa är: samarbete mellan aktörer som jobbar med innovationer, försöksverksamhet, främjandet av metoder som är
kundfokuserade och efterfrågebaserade, samt tillhandahållandet av tvärsektoriella forum. 20
Vi avser inte att bygga nya strukturer för innovationspolitiken utan vi eftersträvar ett tätare samarbete inom innovationspolitiken till
förmån för resultat och verksamhet på landsbygden. Eftersom innovationer sker lika väl på landsbygden som i städerna handlar
utmaningarna om att skapa tillräcklig kritisk massa lokalt för att upprätthålla innovationsinriktade utvecklingsverksamheter och processer. Inom innovationsverksamheten vill vi i synnerhet lyfta fram de unika möjligheterna som finns lokalt inom Österbotten. Det
gäller främst de unika lokala resurser som anknyter till näringslivet, råvaror, naturresurser, naturen och miljön, kulturen och lokala
traditioner som innovativa aktörer kan skapa specialiserade produkter och tjänster av. Tack vare krävande kundrelationer med
företag utanför regionen stimuleras vi till innovationer. Av våra befintliga kunskapskoncentrationer inom primärnäringarna,
exempelvis grönsaker, potatis, pälsdjur, eller inom industrin- eller tjänstesektorn kan vi stimulera avknoppningar och nya möjligheter
till handel och sysselsättning. Smart specialisation är viktiga ledord för att vägleda offentliga satsningar på innovationer. 21
Aktionsgruppens utmaning blir att kunna fungera som en kreativ och effektiv innovationsbro mellan företag och andra aktörer på
landsbygden, forsknings- och utvecklingscentra samt andra innovatörer utanför regionen.
Målsättningar
En kreativ och effektiv innovationsbro mellan landsbygd och forsknings- och utvecklingscentra med öppna innovationsprocesser
som bygger på deltagande och aktivitet på lokalplanet och som:
•
•
•

18

bidrar till flexibilitet och förändringsberedskap lokalt
uppmuntrar till kunskapsöverföring och innovation
ökar konkurrenskraften i landskapets lokalsamhällen och hos små- och medelstora företag

Regional Development in Northern Europe – Peripherality, Marginality and Border Issues. Regional Studies Association 2012. Routledge.
19
Scoping Green Growth and Innovation in Nordic Regions. Working Paper 2012:11. Nordregio.
20
Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa. Sitra 2012.
21
Österbottens förbund, www.obotnia.fi
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Specificerade målsättningar för strategin under perioden är:
•
•
•
•

andel av LEADER-strategin 13 %
antal finansierade projekt 45 st., antal beviljade stöd åt företag som utvecklar sin verksamhet 30 st. samt antal beviljade
stöd åt nya tjänsteproducenter (föreningar) 15 st.
andel kvinnor som berörs av utbildningsprojekt minst 50 %
andel under 35 år som berörs av utbildningsprojekt 20 %

Målgrupper
Mikroföretag, små- och medelstora företag, landsbygdsföretagare, lokala aktörer, utbildningsväsendet, högskolor, forsknings- och
utvecklingsenheter, forskare, rådgivare, andra aktörer som arbetar med innovationer av betydelse för landsbygdens utveckling.
Prioriterade åtgärder och innehåll i funktioner som är centrala med avseende på utvecklingen av området
Vi stöder följande åtgärder:
•
•

samarbetsprojekt som sammanför olika aktörer
lokala innovativa informations-, utbildnings-, eller forsknings- och utvecklingsprojekt med tydlig effekt och nytta på
landsbygden

Möjligheter till lokala prioriteringar (ger pluspoäng om ansökan anknyter till området)
Sydösterbotten: innovationer, utvecklat samarbete mellan aktörer och landsbygdsutveckling i anslutning till bioekonomi och besöksnäringen, lokal
utbildnings- och innovationsverksamhet i växelverkan med regionala utbildnings- och kompetenscentra, befrämja internationell
arbetskraftsrekrytering och inflyttning, forskning och utveckling i anslutning till högt specialiserade näringar som potatisnäringen, grönsaksnäringen
Vasaregionen: innovationer och landsbygdsutveckling i anslutning till energiklustret, båtklustret, besöksnäringen och kreativa industrin,
innovationer och kunskapsutveckling som anknyter till hälsa och idrott, Vasaregionens idrottsakademi, Campus Norrvalla,
Jakobstadsregionen: innovationer och landsbygdsutveckling inom besöksnäringen, innovationer som befrämjar avknoppningar inom industri- och
metallföretag samt tjänsteproducerande företag inom IKT, kunskapsutveckling hos den fria bildningens aktörer, nätverk runt Kvarnen samkommun,
innovationer inom livsmedelsklustret, uppfinnarforum för barn och ungdomar
Karlebyregionen: innovationer och landsbygdsutveckling inom besöksnäringen, kunskapsutveckling hos den fria bildningens aktörer, nätverk runt
Kvarnen samkommun, samarbete mellan bya-aktörer och FoU-aktörer, samarbete inom besöksnäringen, uppfinnarforum för barn och ungdomar

3.2. Tyngdpunktsområde 2: Högre socialt kapital och stärkt sammanhållning
I Österbotten 2020 har vi en högre nivå på det sociala kapitalet och sammanhållningen i landskapet förstärkts.
Invandrarintegreringen har i ännu högre grad blivit en del av landsbygdsutvecklingen. Tack vare den kulturella
mångfalden har bredden av resurser, både mänskliga, kulturella och traditionella, ökat. Vi har en kompetent och duktig
arbetskraft, som får en del av sin utvecklingspotential tack vare ett högt socialt kapital och stark sammanhållning,
särskilt riktad till våra nya invånare i landskapet.
Utvecklingsutmaningar
Det sociala kapitalet är betydelsefullt på flera sätt. Det påverkar inom själva gemenskapen och bygger på förtroende mellan
mänskor. Det kan också fungera som en brobyggare mellan olika gemenskaper. Österbotten är ett landskap med starkt socialt
kapital och god sammanhållning. Traditionellt har folkrörelserna en stark ställning. Engagemanget i gemensamma angelägenheter
tenderar dock att minska. Det syns bland annat i att det stundvis är svårt att rekrytera nytt folk till föreningar och till talkoarbete.
Mobilisering av det sociala kapitalet är dock möjligt genom insatser som aktiverar folk och som tänder deras engagemang. Att hitta
meningsfulla och nya former av aktiviteter för att involvera också sådana som inte annars är aktiva i samhället är en viktig uppgift.
Särskilt bland de som är i riskzonen för utanförskap, ungdomar, äldre ensamma eller långtidsarbetslösa, är det viktigt att hitta
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verksamheter som engagerar och integrerar. Sådana satsningar sparar mycket på sikt åt samhället samtidigt som det involverar de
som annars skulle stå utanför våra lokala gemenskaper och arbetsmarknaden.
Befolkningsunderlaget blir i allt högre grad mer mångkulturellt. En allt viktigare landsbygdsutvecklingsresurs är våra invandrare, som
i högre grad kan involveras i landsbygdsutvecklingen. En framgångsrik invandrarintegration ska också beakta att våra
nyösterbottningar på egna villkor kan delta i utvecklingen av det lokalsamhälle där de ingår. Deras kultur och traditioner medför nya
ingredienser i landsbygdens mosaik i Österbotten. Utvecklingsutmaningarna vill vi möta särskilt genom åtgärder inom
föreningsväsendet och genom åtgärder som riktar sig till invandrare. Genom att befrämja nätverksbyggande och samarbete
eftersträvar vi en högre nivå på det sociala kapitalet och sammanhållningen i Österbotten.
Målsättningar
Ett ökat socialt kapital som:
•
•

genom en meningsfull vardaglig verksamhet minskar risken för socialt utanförskap på landsbygden
bygger på kulturell mångfald genom ökade möjligheten till integration i våra byagemenskaper

Specificerade målsättningar för strategin under perioden är:
•
•
•
•
•

andel av LEADER-strategin 17 %
antal finansierade projekt 60 st., antal stöd åt nya tjänsteproducenter (föreningar) 20 och antal stöd åt befintliga
tjänsteproducenter (föreningar) som utvecklar sin verksamhet 20 st. samt antal nya tjänster (serviceformer) 20 st.
andel kvinnor som berörs av utbildningsprojekt minst 50 %
andel under 35 år som berörs av utbildningsprojekt 20 %
andel invandrare som berörs av utbildningsprojekt 20 %

Målgrupp
Byaråd, byaföreningar, regionala centralorganisationer, föreningar och aktörer på byanivå, aktörer som samlar ungdomar, kvinnor
eller invandrare.
Prioriterade åtgärder och innehåll i funktioner som är centrala med avseende på utvecklingen av området
Vi stöder åtgärder som:
•
•
•

utvecklings-, investerings- och utbildningsprojekt som utvecklar tjänster och infrastruktur som främjar social inkludering och
som motverkar social och ekonomisk nedgång och avfolkning
utvecklings-, investerings- och utbildningsprojekt som stärker samhörigheten inom byarna och lokala gemenskaper
samarbetsprojekt mellan byar och lokala gemenskaper

Möjligheter till lokala prioriteringar (ger pluspoäng om ansökan anknyter till området)
Sydösterbotten: bidra till tredje sektorns möjligheter att delta i välfärds- och samhällsutvecklingen, åtgärder för att utveckla integrationsarbetet,
utveckla aktiveringsåtgärder som riktar sig till arbetslösa, ungdomar och pensionärer, nya mötesplatser för ökad interaktion mellan offentlig, privat
och tredje sektor
Vasaregionen: projekthelheter som integrerar invandrare och som stärker nätverk med befintliga invånare, bredare samverkan och
helhetsbyaprojekt där olika föreningar samverkar för bättre samhörighet
Jakobstadsregionen: uppmuntra byaföreningar och liknande till nya aktiviteter, nya sociala plattformer, invandrarintegrering, åtgärder som skapar
nya gränsöverskridande (över kommungränsen, mellan språkgrupper) samlingsforum och mötesplatser som är både ”in-real-life” och virtuella,
åtgärder som stärker talkoandan, och kollektivt ansvar för verksamhetsformer som täcker olika inriktningar och intressen, integration av nyanlända
och invandrare i frivilligverksamhet, olika satsningar på samlingslokaler för alla som involverar flera i sociala aktiviteter, delaktighet och utveckling
av trivseln i byn
Karlebyregionen: uppmuntra byaföreningar och liknande till nya aktiviteter, nya sociala plattformer, invandrarintegrering, främja förutsättningarna
att bo på landsbygden, integration av nyanlända och invandrare i frivilligverksamhet
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3.3. Tyngdpunktsområde 3: Mångsidigare näringsstruktur
I Österbotten 2020 blomstrar landsbygdsområdena och utvecklas tack vare en mångsidigare näringsstruktur. I
utvecklingsarbetet bygger vi på de goda resursbaserna i landskapet: landsbygden, skogarna, å- och älvdalarnas och
kustens olika naturresurser används mångsidigare. Kulturen och de kreativa branscherna är också starka drivkrafter
för utvecklingen. Det ekonomiska underlaget för kompletterande, privata välfärdstjänster har utökats på landsbygden.
Drivkrafterna i utvecklingen är kvalitet och kundfokusering.
Utvecklingsutmaningar
Branschstrukturen i Österbotten är överlag mångsidig, i synnerhet i Vasaregionen. Det gör också regionerna mindre sårbara ifall
konjunkturerna svänger tvärt. I landsbygdsområdena dominerar underleverantörsnätverken åt våra multinationella bolag.
Utmaningen är att hålla en konkurrenskraftig, kvalitativ och effektiv nivå på verksamheterna. Lokalt är man mer beroende av
enskilda företag. Att vi har vidsträckta pendlingsregioner bidrar till att lokalsamhällena som helhet är mer livskraftiga på sikt och
mindre sårbara. På landsbygden finns det dock ett stort behov av en mångsidigare näringsstruktur. De globala megatrenderna
såsom klimat-, energi- och matkriserna skapar en efterfrågan på lösningar på landsbygden. För att lägga en grund för den lokala
utvecklingspolitiken kan man därför använda följande byggstenar: 1. ett tänkesätt som utgår från efterfrågan, 2. skapa samarbetsoch affärsmodeller som stöder nya lösningar, samt 3. förstärka strukturerna som möjliggör nya businessformer, särskilt inom
sektorerna energi, mat och välfärd.22
Österbotten är en så kallad konsumtionslandsbygd som har potential att utvecklas än mer, särskilt genom vidareförädling och genom
utveckling av tjänstesektorn. Att landsbygden är relativt nära centra och att den regionala såväl som den internationella
tillgängligheten är på en hög nivå bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Det gäller inom primärnäringarna: efterfrågan på ren mat
och säker mat är ett säkert trumfkort. Det gäller inom tjänstesektorn: bland stadsborna finns det en ökande efterfrågan på rekreation
och för landsbygdens olika tjänster. Österbotten är ett stort sommarstugelandskap som också medför en egen stor ”sommarstugeekonomi”. Besöksnäringen med internationella förgreningar är en stor potential: alla serviceformer som omfattar aktiviteter för att bo,
äta, resa och göra på landsbygden ger åt landsbygdsborna ökade möjligheter till sysselsättning inom nya branscher.
Målsättningar
Mångsidigare näringsstruktur som:
•
•
•

främjar ny och bevarar existerande former av sysselsättning
drivs fram av kvalitet och kundfokusering som håller för internationell konkurrens
utvecklar andra sektorer, särskilt tjänstesektorn, och som ger landsbygden fler ben att stå på

Specificerade målsättningar för strategin under perioden är:
•
•
•
•

andel av LEADER-strategin 13 %
antal finansierade projekt 100 st., antal beviljade stöd åt nya företag 50 st. och antal beviljade stöd åt företag som utvecklar
sin verksamhet 50 st.
andel kvinnor som berörs av projekten minst 50 %
andel under 35 år som berörs av projekten 20 %

Målgrupp
Företagare, mikroföretag, små och medelstora företag, särskilt invandrare som vill starta företag, företagar- och
rådgivningsorganisationer, utvecklingsbolag, utbildningsinstitutioner.
Prioriterade åtgärder och innehåll i funktioner som är centrala med avseende på utvecklingen av området
Vi stöder åtgärder som:
•
22

företagsstöd åt mikroföretag och små- och medelstora företag

Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa. Sitra 2012.
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•
•
•
•

utvecklings- och investeringsprojekt som befrämjar branschutveckling
kunskapsöverföring och informationsprojekt riktade åt företagare eller blivande företagare, särskilt ungdomar och kvinnor
utvecklingsprojekt- och investeringsprojekt som integrerar jord- och skogsbruk, hållbar och ansvarstagande
landsbygdsturism, natur- och kulturarv, kreativa branscher
utveckling och/eller marknadsföring av turisttjänster i anslutning till landsbygdsturism

Möjligheter till lokala prioriteringar (ger pluspoäng om ansökan anknyter till området)
Sydösterbotten: metoder och åtgärder för att attrahera generation-Y i utvecklandet av en levande landsbygd med betoning på näringslivet,
främjandet av kvinnligt entreprenörskap ur ett landsbygdsperspektiv, utveckla för hantverkare, turistföretagare och producenter av välfärdstjänster,
investeringar för att befrämja kulturarvsmiljöer och utveckling av besöksnäringen, kreativa branscher, avknoppning av service- och andra företag i
anknytning till förnybar energi, som vindkraft, småskalig livsmedelsproduktion
Vasaregionen: främja företagande som bygger på en mångsidig och brett definierad innovativ landsbygdsturism och på den lokala kulturen,
kreativa industrin, välmåendebranschen
Jakobstadsregionen: Förädlings- och utvecklingsprojekt i anslutning till pälsdjurs-, jord- och skogsbruksnäringarna, utvecklandet av Juthbacka
kulturcentrum, utveckling av tjänster i anslutning till sommarstuge- och rekreationsekonomin, tjänsteproducerande företag inom IKT, förstärk
servicebranscherna genom bl. a. bättre försäljningskompetens, företagsamhet och ungdomar, projekt som utvecklar helhetskoncept för ekoturism
och landsbygdsturism med heltäckande servicekedjor (övernattning, tjänster, lokalt producerade produkter, etc.)
Karlebyregionen: främja företagande som bygger på en mångsidig och brett definierad innovativ landsbygdsturism och på den lokala kulturen,
företagsamhet och ungdomar, projekt som utvecklar helhetskoncept för ekoturism och landsbygdsturism med heltäckande servicekedjor
(övernattning, tjänster, lokalt producerade produkter, etc.)

3.4. Tyngdpunktsområde 4: Lokala livskraftiga byagemenskaper
I Österbotten 2020 har vi en balanserad utveckling med livskraftiga byar, kommun- och stadsdelar. Hela landskapet är
en välmående och tillgänglig del av Europa. Byarna har blivit än mer attraktiva boningsorter, serviceformerna och
sysselsättningsmöjligheterna på landsbygden har utvidgats. Förhållandet stad-landsbygd bygger på en balans som
skapar förutsättningar för livfulla gemenskaper, som hämtar näring ur de specifika särdrag hos varje boningsplats.
Byarna har en central roll i produktionen av ny och förnyelsebar energi, närodlad mat av hög och ekologisk kvalitet,
samt som producent av natur-, miljö- och upplevelsetjänster.
Hållbar utveckling är ett varumärke för byarna. Med innovativa lösningar i landsbygdsplaneringen ska vi öka
samarbetet och växelverkan mellan olika aktörer, samordning med planläggning och övrig planering och stärka
livscykeltänkande. Infrastrukturen och kommunikationsförbindelserna har utvecklats och tillhör toppen i Finland.
Erfarenhetsutbyte mellan byarna i de olika regionerna genererar kunskapsutveckling och sparrande verksamhet som
får byarna prestera maximalt, med tanke på den egna välfärden och välbefinnandet.

Utvecklingsutmaningar
Växelverkan mellan stad och landsbygd är en logistisk och koordineringsmässig utmaning, oavsett om det gäller förmedling av varor
och tjänster, skapande av kontakter mellan mänskor, organisationer eller samhällen eller utbyte av information och kunskap. En
särskilt viktig resurs i mänskornas livspussel i framtiden blir de lokala gemenskaperna, även på landsbygden. Tidigare har ordet
periferi haft en negativ klang och antyder ett område som saknar resurser inom viktiga områden i jämförelse med centrum. Då
mänskor börjar omvärdera balansen mellan arbete och fritid har vi däremot en rejäl chans att omdefiniera förhållandet mellan periferi
och centrum.23
Över hela vårt verksamhetsområde finns cirka 300 byar, varav flertalet är mycket aktiva och livskraftiga. En utmaning är
23

Regional Development in Northern Europe – Peripherality, Marginality and Border Issues. Regional Studies Association 2012. Routledge.
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diskussionen om kommunsammanslagningar, vilket i allra högsta grad kan påverka byarnas livskraft på sikt. Av särskild betydelse är
befolkningskoncentrationerna i våra å- och älvdalar samt i existerande kommuncentra och -delcentra. Ur byastrukturens synvinkel är
kyrkbyarna på lång sikt väsentliga för att inte servicenivåerna på landsbygden ska utarmas än mer. För att stärka byarnas ställning
beträffande boende, sysselsättning och näringsverksamhet behöver vi utveckla byarnas kärnområden och funktioner. Ett
österbottniskt nätverk av livskraftiga byar, kommundelar och stadsdelar är ett viktigt grundelement för att vi ska bidra till en
balanserad utveckling i landskapet och så att byarna får vara attraktiva platser att bo i och arbeta i. I Österbotten finns idag flertalet
livskraftiga kustsamhällen, där fiskerinäringen ännu har en framtidstro och är stadd i utveckling. Genom sysselsättning hålls dessa
kust- och skärgårdsbyar levande och man lever i symbios med naturen i enlighet med ansvarsfullhet och hållbarhet.
Att få de unga på landsbygden och i byarna att återvända efter studietiden tillbaka till sina rötter är av stor betydelse för att få en by
livskraftig. Även att utveckla byn och skapa boendemöjligheter, möjliggör även inflyttningen från andra orter. En förbättring av
servicenivån i landsbygdsområdena, särskilt tjänster av allmänt intresse, är viktig för att landsbygdsområdena ska vara attraktiva.
Tjänster som är i den lokala gemenskapens intressen bör vara i fokus för strategins stödmöjligheter. Landsbygden och byarna
kommer att möta nya behov, såväl för rekreation som potential att skapa nya konsumtionslösningar. I framtiden kommer byarna,
bland annat genom byaföreningarna, att fungera som service- och tjänsteproducent åt byainvånarna, både fastbosatta och
deltidsbosatta.
Landsbygden har också en viktig roll att spela i klimatförändringen. Byarna har potential att skapa och bygga upp olika former av
självförsörjande funktioner, såsom nya och hållbara energilösningar. Potential för detta finns i luften, marken, vattnet och
vattenvårdande åtgärder, samt skogen. Ekologisk profilering är en annan funktion som har utvecklingspotential, såsom närmat,
lokalproducerat och ekologisk hantering. Infrastrukturen har även en stor betydelse, främst med tanke på telekommunikation, detta
möjliggör distansarbete och minskar utsläppen från pendlingstrafiken.
Närdemokrati är ett viktigt begrepp för framtiden. Vid eventuella kommunsammanslagningar är det av största vikt att binda upp de
aktiva människorna som riskerar hamna utanför den stora strukturen och erbjuda dem den lokala byagemenskapen.
Målsättningar
Livskraftiga byar, kommun- och stadsdelar:
•
•
•
•
•
•

där de unga upplever att de har en framtid
som utvecklar attraktionskraften i de lokala gemenskaperna på landsbygden
utvecklar förhållandet mellan stad och landsbygd
utvecklar serviceformer och servicenivån i landsbygdsområdena
med närdemokrati, projekt för självförsörjning, hållbar utveckling och förnyelsebar energi
som gör att mänskorna, oberoende boningsort, behandlas jämlikt och har rätt att bo och vara verksamma där de önskar
utgående från egna behov och värderingar

Specificerade målsättningar för tyngdpunktsområdet i strategin under perioden:
•
•
•
•
•

andel av LEADER-strategin 40 %
antal finansierade projekt 100 st., antal stöd åt nya tjänster (serviceformer) 40 st., antal beviljade stöd åt nya
tjänsteproducenter 30 st., antal stöd åt befintliga tjänsteproducenter som utvecklar sin verksamhet 30 st.
andel kvinnor som berörs av projekten minst 50 %
andel under 35 år som berörs av projekten minst 20 %
andel invandrare som berörs av projekten minst 20 %

Målgrupp
Byaråd, byaföreningar, regionala centralorganisationer, föreningar och aktörer på byanivå, aktörer som samlar ungdomar eller
kvinnor.
Prioriterade åtgärder och innehåll i funktioner som är centrala med avseende på utvecklingen av området
Vi stöder åtgärder inom utvecklings-, investerings- eller utbildningsprojekt som
•
•

utvecklar förhållandet mellan stad och landsbygd
främjar samarbetet mellan kyrkbyar och omkringliggande byar
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•
•
•
•
•
•
•
•

utvecklar lokal infrastruktur och lokala bastjänster i landsbygden
utvecklar fritidsverksamhet och kultur
bidrar till förnyelser av byar och verksamheter som återställer eller uppgraderar kulturarv, naturarv och landskapbevarar,
iståndsätter och förbättrar byarna och landsbygdslandskapet samt kultur- och naturarv
utvecklar och bevarar värdefulla kulturlandskapsområden genom natur- och kulturturism
utvecklar koncept kring närmat, lokalproducerat och ekologisk hantering av produkter
utvecklar koncept kring nya och hållbara energilösningar ur resurser såsom vind, vatten, jord och skogen
utvecklar eller utvidga småskalig infrastruktur och andra fasta nätverk
Utbildning, kurser och marknadsföringstjänster i och med den senaste tekniken, som synliggör byarna och service- och
tjänsteutbudet

Möjligheter till lokala prioriteringar (ger pluspoäng om ansökan anknyter till området)
Sydösterbotten: Samarbetsnätverk mellan stadskärnor, kommuncentra, kyrkbyar och omkringliggande byar, lokal infrastruktur och lokala
basservicetjänster, utveckling av fritids- och kulturtjänster, utveckla nyttjandegraden av tillgängliga fastigheter, främja produktion och försäljning av
närproducerade livsmedel och hantverksprodukter i anslutning till besöksnäringen, utveckla ”kuvösmiljöer” för företagsutveckling och
kulturutveckling, investeringar och utvecklingsprojekt för naturturismen och rekreation, satsningar som anknyter till utveckling av kulturmiljöer,
utveckling av samanvändningskoncept för lokal service, när- och brukardemokrati, utveckla och marknadsföra lokala boendemiljöer,
implementering av projekt och miljö- och energistrategier i Sydösterbotten på byanivån, utvecklings- och investeringsprojekt för nya och hållbara
energilösningar som bygger på resurser inom vind, vatten, land och skog, med stark betoning på lokal nytta, samt ökad potential hos eko-odling,
stimulera tjänsteutbudet i befintlig utbyggd infrastruktur för att stärka trygghet, välfärd och trivsel på landsbygden, utveckla tjänster som
marknadsför regionen för att locka nya invånare, utveckla användarvänlig IKT i hemvård
Vasaregionen: utveckling av världsarvet som resurs för områdets attraktionskraft, utveckling av nätverk och kunskapscenter för hälsa, idrott och
ledarskap runt Campus Norrvalla, utnyttja skärgårdens och älvdalarnas resurser, satsningar som anknyter till utveckling av kulturmiljöer,
närdemokrati och lokala påverkningsmöjligheter genom nya kanaler, nya hållbara energilösningar, smarta energisystem, närdemokrati och lokala
påverkningsmöjligheter, uträtta ärenden elektroniskt, nya sätt att engagera invånarna via bredband, lokal-tv, medborgarråd, sociala medier
Jakobstadsregionen: en balanserad utveckling av regionen genom ett livskraftigt nätverk av byar, samtransporter mellan bya- och stadsdelar,
utveckla tjänster och evenemang som bygger på nejdens sjöfarts och handelshistoria (tjäran, träbåtar, säljakten, fisket), uppmuntra till
serviceproduktion i anslutning till föreningslivet, invandrarintegrering, innovationer och landsbygdsutveckling inom besöksnäringen, projekt som
utvecklar uppsökande verksamhet hos äldre, mobilisera byanätverk för hållbar utveckling, företagsamhetsfostran och hållbar utveckling riktad till
ungdomar, mobilisering av föreningslivet för att utveckla serviceutbudet
Karlebyregionen: en balanserad utveckling av regionen genom ett livskraftigt nätverk av byar, förbättra nivån på servicen, utveckla tjänster och
evenemang som bygger på nejdens sjöfarts och handelshistoria (tjäran, träbåtar, säljakten, fisket), uppmuntra till serviceproduktion i anslutning till
föreningslivet, invandrarintegrering, projekt som utvecklar uppsökande verksamhet hos äldre, mobilisera byanätverk för hållbar utveckling, utveckla
möjligheten att använda sig av naturens potential i byautvecklingen, företagsamhetsfostran och hållbar utveckling riktad till ungdomar, mobilisering
av föreningslivet för att utveckla serviceutbudet

3.5. Internationell och interregional strategi
Visionen för byarna i Österbotten år 2020 är att flertalet av byarna har gränsöverskridande samarbete, både nationellt och
internationellt. Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring är centrala nyckelord. Genom möten och diskussioner över
språkgränserna lär man sig och får nya infallsvinklar och perspektiv, vilket resulterar i att den egna utvecklingspotentialen
tas till en ny nivå.
Det gränsöverskridande samarbetet skall byggas upp från gamla kontakter, men även nya kontakter som har koppling till
det egna området där man är verksam. Potentiella områden finner man genom kommunens/stadens vänorter, världsarv,
natur, kultur och kulturarv, eller andra intressen som utövas i regionerna.

Utvecklingsutmaningar
Människorna runt om i byarna arbetar hårt för den egna hållbara utvecklingen i sitt eget lokalsamhälle, samtidigt finns det skäl att
vidga sina vyer, byta kontakter över byagränsen, både nationellt och internationellt. Många gånger glömmer man bort hur viktiga
dessa möten är över språkgränserna. Dessa möten ger utrymme för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Många mindre
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samhällen brottas med samma frågor och tillsammans kan man komma på effektiva lösningar som kan förankras i de båda
regionerna.
Naturliga teman för gränsöverskridande samarbete är kulturturism, naturturism och ungdomar som finns i våra byar. Studieresor som
samlar den kritiska massan skapar förutsättningar för möten och dialog som i slutändan kan visa sig vara mycket värdefulla. Att
besöka andra och ta del av deras kultur, erfarenheter och tillvägagångssätt kan ge injektioner till det egna nätverket som är av
yttersta vikt. Många gånger blir man hemmablind och vågar inte visa upp och marknadsföra det som finns i ens egen omgivning,
vilket leder till att man går miste om besökare och turister, som i slutändan kan vara intressenter av service och tjänster på
landsbygden som i allt högre grad bör byggas upp och utvecklas. För att få besökare till landsbygden, måste vi först mobilisera och
skapa de förutsättningar som besöksnäringen efterfrågar. En långsiktig strävan är att besökare i Österbotten förlänger vistelsen på
landsbygden ett par dagar för att hinna ta del av vårt kulturarv och vår levande landsbygd.
Målsättningar
Aktörerna i Österbotten inom landsbygdsutvecklingen ska vara attraktiva och pålitliga samarbetsparter för gränsöverskridande
samarbete, genom att:
•
•
•

landsbygden i framtiden är en livskraftig och attraktiv arena där ungdomar trivs
bygga en starkare gemenskap med hjälp av gränsöverskridande samarbete, både nationellt och internationellt
utveckla internationellt gångbara besöksmål

Specificerade målsättningar för tyngdpunktsområdet i strategin under perioden:
•
•
•
•
•

andel av LEADER-strategin 17 %
antal finansierade projekt 45 st., antal beviljade stöd åt nya tjänsteproducenter (föreningar) 10 st., beviljade stöd åt
befintliga tjänsteproducenter (föreningar) som utvecklar sin verksamhet 25 st. och antal stöd åt nya tjänster (serviceformer)
10 st.
andel kvinnor som berörs av projekten minst 50 %
andel under 35 år som berörs av projekten minst 20 %
andel invandrare som berörs av projekten minst 20 %

Målgrupp
Byaråd, byaföreningar, regionala centralorganisationer, föreningar och aktörer på byanivå, aktörer som samlar kvinnor och
ungdomar, företagare.
Prioriterade åtgärder och innehåll i funktioner som är centrala med avseende på utvecklingen av området
Vi stöder åtgärder som är fokuserade på att utveckla:
•
•
•
•
•

Satsningar på gränsöverskridande samarbete över språkgränserna, nationellt och internationellt
Utvecklande av en mångsidigare näringsstruktur, särskilt besöksnäringar och kulturella och kreativa näringar
Marknadsföring av den egna regionen
Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring
Överföring och utveckling av kulturarv, traditioner och evenemang

Möjligheter till lokala prioriteringar (ger pluspoäng om ansökan anknyter till området)
Sydösterbotten: stimulera vänorts- och vänklubbsverksamhet, avknoppningar från Citta Slow-nätverket, utveckling av samarbete för
marknadsföring av regionen och genomförandet av kulturevenemang
Vasaregionen: mobilisera nätverk kring världsarvet, kulturarv, turism med historisk anknytning, utvecklingssamarbete tillsammans med vänorter,
samarbetsnätverk kring smarta energilösningar
Jakobstadsregionen: mobilisera nätverk kring kulturexport, projekt som tar tillvara invandrares och återflyttares kunskaper och erfarenheter,
kultur- och naturturism
Karlebyregionen: mobilisera nätverk kring kulturexport, kultur- och naturturism
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3.6. Förvaltning och plan för genomförande av utvecklingsstrategin
Förvaltning
Aktion Österbotten r.f. svarar för det operativa genomförandet av LEADER-strategin och arbetet leds av styrelsen. Aktion
Österbotten har planerat för beredskap att förvalta strategin ända till 2023. I den årliga verksamhetsplanen anger föreningen hur
verksamheten ska genomföras, bland annat organiseringen av strategins genomförande, informationsåtgärder och
utbildningsåtgärder. En väsentlig förutsättning för ett effektivt genomförande är en decentraliserad organisation med ett
sammanhållet kansli som har verksamhetspunkter i norr, i mitten och i söder. Det ger förutsättningar för organisationen och fältet att
mötas och för ett samarbete med det lokala näringslivet. Centrala kärnfunktioner inom förvaltningen är organiseringen av
beslutsfattandet och hanteringen av projektansökningar. I sin verksamhet iakttar föreningen gällande lagstiftning och förordningar
kring genomförandet av strategin. Aktion Österbotten har konkretiserat principerna för god förvaltning i sin verksamhet, bland annat
med avseende på tydliga och på förhand utsatta urvalskriterier. 24 Organisationen upprätthåller också en egen handbok för
processbeskrivning och kvalitetssäkring av verksamheten.
Aktivering och kapacitetsbyggande
Information och kommunikation är centralt för aktiveringen av fältet i genomförandet av strategin och Aktion Österbotten har en egen
strategi för information och kommunikation.25 Kapacitetsbyggandet är en central åtgärd i genomförandet av utvecklingsstrategin och
kräver rejält med resurser. Bland Aktion Österbottens viktigaste samarbetsparter finns aktörer inom föreningslivet och kommunerna i
Österbotten. De främsta resurserna bygger på frivilligarbete och det sociala kapital som finns i landskapet. Det ställer särskilda krav
på att utveckla en lärandekultur för landsbygdsutveckling, eftersom mycket av det som man strävar till att utveckla bygger på så
kallad tyst kunskap. Det är också viktigt att ständigt utveckla LEADER-metoden och fortsättningsvis bidra till kapacitetsbyggande för
invånarna på landsbygden. Det handlar om att stärka mänskornas förmågor och kompetenser att möta utmaningarna som strukturomvandlingen ställer oss inför. Aktion Österbotten har därför för avsikt att bedriva ett nära samarbete med utbildningsinstanser, som
Åbo Akademi i Vasa samt fortbildningsenheterna vid Yrkesakademin och Optima. Företagare och enskilda personer bistår med
sakkunskap för att lösa bransch- och projektrelaterade utmaningar. För att öka genomslagskraften i landsbygdsutvecklingen vill vi på
olika sätt bidra till kompetenshöjning genom att samarbeta med Åbo Akademi och andra utbildningsinstanser. Potentiella slutarbeten, men även arbeten för doktorander inom landsbygdsforskningen, kunde utgöras av att man tar ett case och analyserar en by i
Österbotten i samråd med de aktiva byaråden eller byaföreningarna. Som vägledning för sitt arbete har Aktion Österbotten uppgjort
en plan för att vara en lärande region inom landsbygdsutvecklingen. 26
Vid behov kan samarbetet säkerställas genom samarbetsavtal med berörda parter. 27 Samarbetet med myndigheter är centralt,
särskilt Österbottens förbund och Österbottens NTM-central. Samarbetet med NTM-centralen är betydelsefullt för en effektiv projektoch strategihantering och för gemensam information och rådgivning som stöder projektägarna i det praktiska genomförandet av
projekt. Aktion Österbotten kommer tillsammans med andra aktörer och Österbottens NTM-central att utarbeta ett avtal eller
motsvarande om samarbetet och arbetsfördelningen i regionen. Den strategiska koordineringen sker utgående från modeller i
landskapets samarbetsgrupp MYR, dess sekretariat och dess landsbygdssektion, i vilka Aktion Österbotten intagit en aktiv roll. Ett
nytt stöd i genomförandet av den kommande programperioden är uppgörandet av ett partnerskapsavtal mellan olika aktörer. Viktiga
samarbetsparter särskilt för näringslivsutvecklingen är Vasaregionens utveckling Ab, Företagshuset Dynamo, Ab
Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Kristinestads Näringslivscentral Ab, med flera. Samarbetet är viktigt för att
effektivt utnyttja den kunskap som finns inom området.
Målsättningar
Aktion Österbotten upprätthåller en effektiv, öppen och kundtillvänd förvaltning som uppmanar till lärande genom att:
•
•
•
•
24

vara en organisation för lokal utveckling i Österbotten och främja en lärande region för landsbygdsutveckling
utveckla LEADER-metoden och kapacitetsbyggandet i de lokala samhällena
betona principerna för god förvaltning, de interna processernas kvalitet och snabbhet och upprätthålla en fungerande
kvalitetssäkring/processbeskrivningar av verksamheten, i högre grad eftersträva snabbare och säkrare elektronisk
behandling av ansökningar
inom ramen för information, rådgivning och utbildning nå 5000 deltagare under programperioden

Se bilaga 8 för principerna om god förvaltning.
Se bilaga 9 för informations- och kommunikationsstrategi.
26
Se bilaga 10 för plan att bli en lärande region inom landsbygdsutvecklingen.
27
Se bilaga 11 för avtal med Yhyres, Pirityiset och Österbottens NTM-central.
25
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Åtgärder
Aktion Österbotten:
•
•
•
•
•
•
•
•

mobiliserar 7 st. temaprojekt under kommande programperiod
sköter om kontakter till regionala och statliga myndigheter, deltar i olika former av strategiarbete
bedriver informationsverksamhet riktad till samarbetspartners, projektägare, media och allmänhet. Aktion Österbotten ger
ut informationsprodukter som stöder verksamheten, samt upprätthåller en plan för informationsverksamheten
utvecklar samarbetet med Österbottens NTM-central, Österbottens förbund och andra viktiga
regionutvecklingsmyndigheter
handhar regionala ansvarsområden med fältkontakt, mobilisering och uppföljning
vidtar aktiveringsåtgärder och främjar områdets verksamhet, sammanför verksamhetsområdets aktörer till regelbundna
Landsbygdsparlament
kunskapsutveckling och stöd åt projektägare inom ramen för LEADER-metoden i samarbete med högskolor,
utbildningsinstanser och FoU-enheter
ordnar kurser, utbildningar och utvärderar verksamheterna och strategiernas genomslag i samarbete med områdets
aktörer

3.7 Övriga målsättningar, finansiering och uppföljning
Övriga övergripande målsättningar som gäller för hela LEADER-strategin 2014-2020 är:



100 nya arbetsplatser
50 bevarade arbetsplatser

I vår ansökan utgår finansieringsramen från en kommunal medfinansieringsandel om 4 euro per invånare och år. 28 Ur tabell 1
framgår den offentliga totala finansieringen i (A). Den ansökta verksamhetspenningen är dimensionerad enligt mål och verksamhet i
LEADER-strategin. Om medlen som beviljas för strategin avviker från ansökan förbehåller vi oss rätten att justera
verksamhetspenningens andel, upp till maximalt 25 % av den offentliga finansieringen (A). Uppföljningsindikatorerna i sin tur framgår
ur bilaga plan för uppföljning och utgår ifrån utvecklingsstrategins tyngdpunktsområden. Indikatorerna är kategoriserade i Projektmål
– åtgärder; Projektmål – specifika avkastnings- och resultatmål, samt Utvecklingsmål – inverkan på utvecklingen i lokalsamhället.29

Tabell 1. Kust-Österbottens LEADER-strategi 2014-2020 (exkl. verksamhetspenning)

TOTALT

28
29

EU (42%)

Stat (38%)

5.372.850

4.861.150

Kommun (20%)

2.558.500

Off.tot (A)

12.792.500

Se bilaga 12.
Se bilaga 13 för sammanställning av mål och plan för uppföljning.

Privat (35% av Totalt)

6.888.269

Totalt

19.680.769

19

Tabell 2.

Verksamhetspenning 2014-2020

EU

Stat

Kommun

Off.tot

% av A i tabell 1

Löpande kostnader

237.038

214.463

112.875

564.375

4%

Effektivisering och främjande av
verksamheten

711.113

643.388

338.625

169.3125

14 %

TOTALT

948.150

857.850

451.500

2.257.500

18 %

Tabell 3.

Kust-Österbottens LEADER-strategi, inkl. verksamhetspenning

EU

TOTALT

6.321.000

Stat

5.719.000

Kommun

3.010.000

Totalfinansiering

Off. totalt

15.050.000

Privat

Totalt

8.103.846

23.153.846

