Ny hets brev
N ÄT V E R K
TIPSAR OM
I N F LY T T N I N G

KRÖNIKA SIDAN 4

Lycka till,
Mats Svegfors!
Den svenska förvaltningsmodellen ska
utredas och prövas i
ljuset av det svenska
EU-medlemskapet.
Läs Pia Enochssons
krönika på sidan 4.

F OTO : L E N N A R T I S A K S S O N / P R E S S E N S B I L D

Som ett resultat av den
inflyttningskonferens som
Glesbygdsverket arrangerade i november förra året för
personer som arbetar med
inflyttningsfrågor i kommuner, på länsstyrelser m.m.
har nu ett nätverk bildats.
Nätverket knöts från
början ihop av Glesbygdsverket, men nu har den
funktionen övertagits av
företaget Ockelbo Rådhus.
Nätverket har fått namnet Inflyttningsforum, och
tanken är att man på denna
mötesplats på webben ska
kunna hålla kontakt och utbyta erfarenheter med andra
som arbetar med att stimulera till inflyttning. Det ska
vara en plats för att lämna
och hämta information och
bli inspirerad av andra.
När forumet öppnade i
mitten av januari hade ett
50-tal medlemmar anslutit sig.
Nya medlemmar välkomnas och adressen är
www.ockelbo-radhus.se/
forum.

S P E C I A LU P P D R AG
FRÅN REGERINGEN
Glesbygdsverket har fått extra uppdrag av regeringen inför årets verksamhet. Ett är att ta fram
underlag för diskussionerna kring EU:s regionala
satsningar efter 2006. Uppgiften är att följa upp
och sammanställa utredningar om vad gleshet
innebär. Särskilt ska frågeställningar kring gles
befolkning, klimatförhållanden, långa avstånd
och merkostnader belysas. En delredovisning
ska vara klar i april och uppdraget ska slutredovisas i augusti.
VA D Ä R G O D S E RV I C E ?

Ett annat särskilt uppdrag från regeringen handlar
om det nya begreppet Regional utvecklingspolitik.
”Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknader med en god servicenivå i alla delar av landet”
är målet för den regionala utvecklingspolitiken.

Glesbygdsverket ska komma med förslag till hur
den del av målet som handlar om en god servicenivå bör följas upp och effektutvärderas.
Bland årets övriga arbetsuppgifter finns Årsbok 2003 med en bred beskrivning av utvecklingen
i gles- och landsbygd ur olika perspektiv.
S K Ä R G Å R D S FA K TA

En rapport med fakta om utvecklingen i Sveriges
kustområden och skärgårdar ska också presenteras. Rapporten ska behandla befolkningsutveckling, arbete och försörjning, boende och planering, kommunikationer, service, utbildning m.m.
i sex olika skärgårdsregioner.
Problemen med att finansiera bostadsbyggande på landsbygden tas också upp i en rapport.
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B O S TA D S V E C K A
I G ÄV L E I M A R S

F OTO : C H R I S T E R H ÄG G S T R Ö M / N O R R L A N D I A

Bostadsveckan anordnas 18-20 mars i
Gävle. Det är sjunde gången och Institutet för bostads- och urbanforskning vid
Uppsala universitet har huvudansvaret
för arrangemanget. Glesbygdsverket har
delansvar för två av seminarierna under
veckan. Dels ett seminarium kring bostadsfinansiering i en ny tid, där verkets
utredare Harry Westermark presenterar
resultatet från en undersökning om bostadsfinansiering på landsbygden. Dels
ett seminarium om stadens och landsbygdens attraktivitet där Glesbygdsverkets generaldirektör Pia Enochsson
medverkar.

ENSKILD ELLER
A L L M Ä N VÄG
I G L E S B YG D ?
Vissa av förslagen i den så kallade
BREV-utredningen (Bidrag och regler
för enskilda vägar) fick hård kritik i remissvaren. Regeringen har därför gett
Vägverket i uppdrag att studera vissa av
förslagen vidare. Bland annat vill regeringen veta vilka effekter förslagen har
för glesbygdsbefolkningen. Vilka belastningar det innebär för den enskilde att
hålla en enskild väg, är en av de frågor
som ska utredas. Vägverket ska samråda
med Glesbygdsverket i studien, som ska
vara klar i mars.

D E U T VÄ R D E R A R
LEADER+
Det blev konsultföretaget EuroFutures
AB som efter anbudsförfarande fick
uppdraget att göra en halvtidsutvärdering av den svenska delen av EU-programmet Leader+. Syftet med halvtidsutvärderingen är att undersöka om det
finns behov av eventuella revideringar
av programmet. Uppdraget har redan
påbörjats och kommer att pågå under
2003. Den 15 maj kommer en delrapport och senast den 31 december ska
utvärderingen vara hos EU-kommissionen.

Att hindra så kallade ”skogsklippare” har engagerat flera riksdagsledamöter. Nyligen lämnade också
infrastrukturminister Ulrica Messing, som även ansvarar för skogsfrågor, besked i riksdagen om att åtgärder för att stoppa skogsskövling i de områden som omfattas av jordförvärvslagen väntas under året.

Verkets kartläggningar
blir motioner i riksdagen
– Se över de statliga bidragens fördelning
vid universitets- och högskolestudier på
distans.
Det föreslår fyra riksdagsledamöter
från Örebro län i en motion. De menar
att kommunerna får stora kostnader för
distansutbildningen när den bedrivs via
kommunala lärcentra, men statsbidragen
går inte till kommunerna.
Svårigheten att på sikt finansiera lärcentra pekade Glesbygdsverket på i den
kartläggning som presenterades förra
året. Just den kartläggningen hänvisar fem
andra riksdagsledamöter, denna gång från
Gävleborgs län, till i en motion där de pekar på att högskoleutbildningen egentligen
är en statlig angelägenhet medan kostnaderna till stor del tas av kommunerna vid
distansutbildning.
En annan riksdagsmotion som bygger på Glesbygdsverkets kartläggningar
handlar om statens ansvar för butiker i

glesbygd. En ledamot från Kalmar län
motionerar om att staten ska se över ägardirektiven till de statliga bolagen så att man
skapar möjligheter för samordnad service
till glesbygdens dagligvarubutiker. Dagens
ensidiga krav på lönsamhet motverkar den
ambitionen.
H I N D R A S KO G S K L I P P

En ledamot hänvisar till Glesbygdsverkets rapporter om inflyttning till gles- och
landsbygdsområden och föreslår ett Landsbygdens år då riksdagen ska arbeta med
temat landsbygdens utveckling.
I flera andra motioner hänvisar riksdagsledamöter direkt till Glesbygdsverkets arbeten. Det handlar bland annat om
jordförvärvslagens möjligheter att hindra
”skogsklippare”, skärgårdssamhällens förvandling till spöksamhällen vintertid, lokalisering av statliga myndigheter och en
nyansering av strandskyddet.
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KO N K R E TA B E S K E D

Innehållet i programmet kan betraktas
närmast som ett kontrakt där regeringen
mycket konkret ger sin vision och sina besked om vad man ska göra för att behålla/
utveckla bostäder, service, skolor, kommunikationer, poliser och annat väsentligt för
landsbygdsbefolkningen.
– Många av problemen känner vi igen,
mycket av det som görs är också välbekant
för oss men det finns naturligtvis också
olikheter. Finessen är att ge en samlad bild
och beskrivning av vad man vill i alla delar
med sin landsbygd, säger Pia Enochsson.
Programmet finns på webbplatsen
för det brittiska departementet för
miljö, livsmedel och landsbygd, Defra:
www.defra.gov.uk. Den brittiska motsvarigheten till Glesbygdsverket heter Countryside Agency, www.countryside.gov.uk.

Utredning om
Glesbygdsverket
Den utredning som pågår om Glesbygdsverkets roll och uppdrag kommer att presenteras i mars. Då ska utredaren Erik Westholm presentera sina
förslag till hur verket i fortsättningen
ska arbeta.
Utredningen ska se över Glesbygdsverkets roll inom den nya regionala utvecklingspolitiken.
När utredningen tillsattes skrev regeringen att ”översynen syftar främst
till att säkerställa att Glesbygdsverkets
verksamhet också inom ramen för den
nya politiken bidrar till att politikens
mål uppnås”.
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BRA IDÉ
B I L DA S TAT L I G T
B R E D BA N D S B O L AG

Brittiskt landsbygdsprogram
inspirerar till studier
Kan brittisk landsbygdspolitik tjäna som
inspirationskälla för
arbetet med att stödja
en positiv utveckling
i svenska gles- och
landsbygder? Det ska
Glesbygdsverkets ledningsgrupp undersöka
vid en studieresa i vår.
– Det är mycket
inspirerande att läsa
den brittiska regeringens program för landsbygdsutveckling, säger Glesbygdsverkets
generaldirektör Pia
Enochsson.
– Här ges en tydlig presentation av
politiska avsikter för
landsbygdens utveckling i ett samlat program med det slående
namnet ”A fair deal
for rural England”.

R

– Utred snarast förutsättningarna för
ett statligt IT-infrastrukturbolag. Ett
samlat grepp på den offentligt ägda
infrastrukturen skulle göra att resurserna utnyttjas bättre och göra det
enklare att hitta nätlösningar och få
investeringsbeslut i våra gles- och
landsbygdsområden.
Det sa Glesbygdsverkets generaldirektör Pia Enochsson när Vinnovas
förslag att bilda ett statligt dominerat
IT-infrastrukturbolag presenterades.
Förslaget, som är en komplettering till det program för utveckling av
IT/telekomsektorn som presenterades
i november förra året, innebär att bolaget skulle ta hand om den IT-infrastruktur som finns hos Svenska Kraftnät, Teracom, Banverket samt Telias
nätbolag Skanova.

SEMINARIER
OM LÅN TILL
L A N D S B YG D S F Ö R E TAG
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) arrangerar i april två
seminarier kring kapitalfrågor för företagare på landsbygden.
Seminarierna hålls i Trångsviken,
väster om Östersund, 3 april och i
Växjö 9 april.
Glesbygdsverket slutför just nu en
studie kring problemen med bostadsfinansiering på landsbygden – ett ämne
som ligger nära problemen med brist
på kapital för företagare på landsbygden, vilket KSLA uppmärksammar i en
studie som presenteras på seminarierna i Trångsviken och Växjö.
Program och anmälan finns på
www.ksla.se. Glesbygdsverkets rapport
om problemen med bostadsfinansiering presenteras under Bostadsveckan
i Gävle 18-20 mars.

Kommunsammanslagningar?
Regeringen tillsatte nyligen en utredning, ledd av
landshövding Mats Svegfors, som ska titta
på hur struktur och uppgiftsfördelning mellan stat, landsting och kommuner kan förbättras. Den svenska förvaltningsmodellen
ska prövas i ljuset av det svenska EU-medlemskapet.
Ett viktigt skäl för denna nödvändiga
översyn är de demografiska förändringar
som pågår och hur dessa påverkar människors tillgång till välfärd i hela landet. Utredningen ska också belysa hur vår svenska
förvaltningsmodell med små departement
och stora myndigheter hävdar sig i ett EUperspektiv. Äntligen!
H E M B YG D E N V I K T I G A S T

Jag välkomnar översynen, som jag hoppas
kommer att leda till bra och nödvändiga
diskussioner där det är viktigt att många
engagerar sig utan att för den skull se till
enbart egna sektorsintressen.
Den stora frågan om hur vi ska klara att
sörja för en god service och välfärdsnivå i
hela landet får inte reduceras till en fråga
för eller emot kommunsammanslagningar.
Kommunmedborgarna ser inte dessa administrativa gränser så snävt och identifierar
sig mer med sin egen hembygd än med kommunen, det har flera undersökningar visat.
I ett medborgarperspektiv går behovet

av en fungerande välfärd före frågan om
kommunsammanslagning eller ej. Glesbygdsverket har länge påvisat den försämrade välfärdsnivån i landsbygd och jag tror det
är mycket viktigt att i första hand söka praktiska lösningar som får vardagen att fungera
bra för folk och företag i landsbygd.
F Ö R S TÄ R K D E PA R T E M E N T E N

Frågan om förvaltningsmodell är också angelägen att se på med nya ögon. Personligen
anser jag att man bör gå i riktning mot en
förstärkning av departementen genom att
föra över en hel del strategiskt viktiga uppgifter som idag ligger på myndigheter.
Då skulle man kunna åstadkomma en
departementsstruktur med större tyngd och
bredare kompetens, vilket är till fördel i EUarbetet. De erfarenheterna har jag förvärvat
som f.d. statssekreterare i Jordbruksdepartementet under de första åren av EU-medlemskapet.
Myndigheternas roll skulle samtidigt behöva utvecklas till att ge regeringen beslutsunderlag genom gedigna utredningar och
forskningsunderlag. Detta rubbar måhända
den av många så hyllade självständigheten i
svenska myndigheter i förhållande till regeringen men också den traditionen finns det
anledning att se över i en förutsättningslös
översyn av statsförvaltningen.
Lycka till Mats Svegfors!

 Birgitta Rhodin,  -  
Annika Lidgren,  -  
Vill du komma med på vår sändlista, hör av dig
till: Gunborg Hägg,  -  .
  Mats Elg
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DY R T Å K A TA X I
T I L L F LY G E T ?
I Årsbok 2002 presenterade Glesbygdsverket en undersökning av
hur tillgängliga landets flygplatser
med inrikes trafikflyg är. Bland annat rapporterades restidens längd
med bil till närmaste flygplats.
Nu går verket vidare i det arbetet och gör en kartläggning av
anslutningstrafiken med kollektiva
färdmedel till flygplatserna, och
kostnaderna när flygtaxi är enda
alternativet.
Särskilt fokus läggs på orter som
inte har flygplats och knappast kommer att få det inom överskådlig tid.
Kartläggningen presenteras i Årsbok 2003.

ÅRSBOKEN
PRESENTERAS
I SEPTEMBER
Glesbygdsverkets årsbok, som blir
den fjärde i ordningen, presenteras
i år något senare än vanligt.
Årsbok 2003 kommer ut i månadsskiftet augusti/september, och
innehåller liksom tidigare år uppgifter om utvecklingen i lands- och
glesbygder och skärgårdsområden ur
många aspekter.

Glesbygdsverket
Samuel Permans gata ,   Östersund
 -  ,  -  
- info@glesbygdsverket.se
 www.glesbygdsverket.se
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