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FÖRSAMLINGARNA MED I DET LANDSBYGDSPOLITISKA HELHETSPROGRAMMET 2009–2013
Finlands landsbygdspolitik på riksplanet styrs genom landsbygdspolitiska helhetsprogram. Programmen är samtidigt handlingsprogram för Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR). I helhetsprogrammen skisseras samarbetet mellan
landsbygdens olika aktörer upp. Kyrkans landsbygdskommitté har initierat samarbete med YTR och med tiden har även församlingarna skrivits in som aktörer i
vissa landsbygdsfrågor. Kyrkostyrelsen önskar att församlingarna skulle ta vara
på samarbetsmöjligheten och på lokalplanet ta egna initiativ i denna riktning.
I det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2009–2013 nämns församlingarna
som samarbetspartner på tre ställen:
1) Service på landsbygden, åtgärd 31:
Kommuner upprättar och utvecklar samservicecentra i byarna i samarbete med staten,
andra myndigheter, församlingar, medborgarorganisationer, byalag och företag. Mobila
tjänster tillhandahålls i byarna bland annat genom mångsidigare användning av byskolor
och med hjälp av servicebilar. (Aktörer: kommuner, landskap, UVM, Utbildningsstyrelsen, SHM, Läkemedelsverket, medborgarorganisationer, församlingar, byaföreningar, företag)
2) Utveckling av det landsbygdspolitiska systemet, åtgärd 118:
Samarbete mellan organisationer och deras nätverksbildningar uppmuntras och stöds på
både lokal och riksnivå för att underlätta spridning av kunnande, erfarenheter och bästa
förfaranden. Organisationers behov av och beredskap till gemensam informationsproduktion, verksamhet av typ think tank, intressebevakning, utbildning och rådgivning som
tillvaratar universitetens forskningsarbete utreds. (Aktörer: riksomfattande organisationer,
ministerier, politikprogram, kommuner, församlingar, delegationen för medborgarsamhällspolitik)
3) Utveckling på lokal nivå, åtgärd 128:
Kommuner utarbetar vart fjärde år ett landsbygdsprogram i samarbete med lokala aktörer
och ska där beakta existerande byaplaner, aktionsgruppsprogram och möjligheter till sam-

2
arbete med kyrkliga församlingar. (Aktörer: kommuner, församlingar, aktionsgrupper,
lokala föreningar, företag)
Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2009–2013 har getts ut under namnet
”Landsbygden och ett välmående Finland”. På finska finns hela programmet i
serien Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens publikationer som nr 5/2009 under namnet ”Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi”, ISSN: 1239-6464, ISBN: 978-952-227209-6 (nid.), 978-952-227-210-2 (pdf). På svenska finns ett 52 sidor långt sammandrag utgivet som Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens publikationer 7/2009.
ISSN: 1238-6464, ISBN: 978-952-227-243-0 (häftad), 978-952-227-244-7 (pdf).
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