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LANDSBYGDSPOLITIK OCH LANDSBYGDSSÄKRING 

Sammanfattning  

I denna rapport beskrivs landsbygdspolitiken i Norge och Finland, samt verktyget 
landsbygdssäkring (Rural proofing) i Finland, Storbritannien och Kanada. Rapporten är 
framtagen som ett underlag till Parlamentariska landsbygdskommittén. 

I Finlands och Norges rapporter beskrivs hur deras landsbygdspolitik är uppbyggd, vad 
den syftar till och vilka problem och vilka framgångsfaktorer som kunnat identifieras. 
Hos båda länderna går det hitta många likheter med Sverige, men det finns också många 
skillnader, vilket ger olika förutsättningar för arbetet. Både Norge och Finland arbetar 
med en smal och en bred landsbygdspolitik för att både kunna integrera landsbygds-
perspektivet i samtliga politikområden, samt göra specifika insatser, där det bedöms vara 
relevant. Norge har ett system som påminner om det svenska. Landsbygds- och regional-
politiken ligger inom specifika departement och delegeras nedåt till regional nivå. I 
Finland arbetar man mer tvärsektoriellt och horisontellt med ett Landsbygdspolitiskt råd 
och arbetsgrupper.  

Vad gäller landsbygdssäkring har Finland, Kanada och Storbritannien undersökts. 
Landsbygdssäkring är ett verktyg som syftar till att tydliggöra politiska besluts 
konsekvenser för landsbygden för att undvika negativa utfall. Ländernas system påminner 
om varandra, men det finns också ett antal olikheter, och i Storbritannien finns det 
skillnader i de olika riksdelarna. I Nordirland finns sedan 2016 ett lagstadgat krav att 
landsbygdssäkring ska genomföras, medan de i de övriga riksdelarna/länderna har varit 
mer eller mindre frivilligt. England har ett krav på sig att landsbygdssäkra, men det 
saknas uppföljning av arbetet. I Finland och Kanada är/har det varit frivilligt. Resultatet 
av detta är att landsbygdssäkringen i samtliga undersökta länder inte har genomförts 
konsekvent. Nordirlands lagstadgade krav har funnits för kort tid för att det ska gå att 
utvärdera effekterna och vad gäller frivilligheten kan den i vissa fall bedömas vara en 
förutsättning för att landsbygdssäkring överhuvudtaget har kunnat införas. 

Generellt kan sägas att samtliga rapporter pekar på vikten av att dels avgränsa det 
geografiska område det är som är relevant i sammanhanget, samt att definiera vad det är 
som ska åstadkommas. Tydlighet och uppföljningsbara mål, samt för ändamålet anpassad 
statistik som förutsättning för uppföljning och utvärdering bedöms viktigt. 
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Summary  

This report describes rural social policy in Norway and Finland, and the use of “Rural 
Proofing” in Finland, Great Britain and Canada. The report has been produced for the 
Parliamentary Rural Areas Committee (Parlamentariska landsbygdskommittén). 

The sections on Finland and Norway describe how rural social policy is structured in 
those countries, its objectives, and the challenges and success factors that have been 
identified. There are many similarities between Sweden and these two countries but also 
numerous differences which alter the preconditions for how policy is implemented. 
Norway and Finland employ both targeted and broad rural social policies in order to 
integrate a rural perspective into all policy areas and take specific measures when deemed 
relevant to do so. Norway’s system is similar to that in Sweden. Rural social policy and 
regional policy are organised under specific ministries and are delegated down to regional 
level. In Finland, policy is organised in a more inter-sectoral and horizontal way with a 
council for rural social policy and work groups.  

Finland, Canada and the United Kingdom have been examined with regard to rural 
proofing. Rural proofing is a way of illuminating the consequences of policy decisions for 
rural areas so as to prevent negative outcomes. The systems used in these three countries 
are similar but there are also a number of differences. Moreover, policy differs in the 
countries that make up the United Kingdom. In Northern Ireland, a statutory requirement 
has been imposed in 2016 that makes rural proofing an obligatory measure, while in the 
other parts of the UK, it has been more or less optional. In England, rural proofing is 
mandatory but there is no follow-up. In Finland and Canada, rural proofing has been 
optional. Consequently, in all of the investigated countries, rural proofing has not been 
implemented consistently. The statutory requirement in Northern Ireland has not been in 
force long enough to make it possible to evaluate the effects. Where rural proofing has 
been optional, in some cases that has been the prerequisite for the policy being introduced 
at all. 

In general, all the reports highlight the importance of limiting the geographical area in 
question and defining the objectives to be achieved. Clearly defined and evaluable 
objectives and customised statistics are deemed as being essential factors for follow-up 
and evaluation. 
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1 Inledning 

Parlamentariska landsbygdskommittén (N 2015:04) fick i juli 2015 i uppdrag att lämna 
förslag till inriktning och utformning av en sammanhållen politik för en långsiktigt 
hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Slutbetänkandet ska lämnas in den 31 januari 
2017. 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har fått i uppdrag av 
Parlamentariska Landsbygdskommittén att undersöka hur landsbygdspolitiken och 
verktyget Landsbygdssäkring (rural proofing) fungerar i ett antal länder. Syftet är att 
kunna beskriva och jämföra ländernas system och resultat. Landsbygdspolitiken har 
undersökts i Finland och Norge och landsbygdssäkring i Kanada, Storbritannien och 
Finland. Länderna valdes av Parlamentariska landsbygdskommittén och Tillväxtanalys, 
baserat på bland annat jämförbarhet med Sverige. Landsrapporterna har skrivits i 
respektive land av sakkunniga i ämnet. Dessa är. 

Kanada: Dr. Heather Hall, University of Waterloo och Dr. Ryan Gibson, University of 
Gulelph 

Storbritannien: Prof. Sarah Skerratt och Dr Jane Atterton, Scotland’s Rural College 

Finland: Christell Åström, Generalsekreterare för det Landsbygdspolitiska rådet MANE 
samt konsultativ tjänsteman, Jord och skogsbruksministeriet 

Norge: Dr. Solveig Svardal och Anja Hjelseth, forskare, Telemarksforsking 

Tillväxtanalys summerar och kommenterar rapporterna, som sedan bifogas i sin helhet. 
De engelska rapporterna är översatta till svenska. 
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2 Landsbygdssäkring 

OECD skriver att Landsbygdsäkring syftar till att behov och intressen för människor, 
företag och samhällen på landsbygden korrekt ska beaktas och integreras i utvecklingen 
och genomförandet av all politik och alla program. 1 I föreliggande rapport har Finland, 
Kanada samt Storbritannien, med fokus på England valts ut för studier. Det finns även 
kortare avsnitt om Nordirland, som också arbetar med landsbygdssäkring och Skottland, 
som inte har en landsbygdssäkring, men arbetar med frågan ändå, i rapporten från 
Storbritannien. Det kommer att vara fokus på den landsbygdssäkring som sker på 
nationell nivå, även om den förekommer på andra nivåer i de tre länderna. 

England och Kanada har arbetat med landsbygdssäkring under en relativt lång period, 
från 1998 respektive 2000. Kanadas regering har dock nyligen slutat landsbygdssäkra nya 
politiska åtgärder och program. Nordirland införde landsbygdssäkring 2002 och Finland 
2008. 

OECD benämner systemet rural proofing, vilket även är det begrepp som används i 
Storbritannien. I Finland kallas det maaseutuvaikutusten arviointi, eller 
landsbygdssäkring och i Kanada Rural lens. 

2.1 Systembeskrivning 
I de tre undersökta länderna har landsbygdssäkringen utvecklats på lite olika sätt, men 
erfarenheterna av arbetet har många gemensamma drag. 

2.1.1 Aktörer 
I samtliga undersökta länder ska landsbygdssäkringen utföras på den plats (departement, 
myndighet osv.) där förslag till politik och program görs. Dock finns det i de undersökta 
länderna olika organ som ska stötta tjänstemän och beslutsfattare i arbetet, så att de har 
rätt kunskaper och verktyg. I Kanada innehades den rollen av Landsbygdssekretariatet 
som hade i uppdrag att stötta departementen i deras eget arbete med landsbygdssäkring 
samt granska förslag till politiska åtgärder och program. Den enhet som arbetade med 
Rural lens inom Landsbygdssekretariatet hade inledningsvis en anställd, vilket senare 
växte till åtta anställda. Dock behövde inte departementen återrapportera hur de 
behandlade Landsbygdssekretariatets granskningar och det fanns ingen lagstiftning som 
krävde att departementen använde sig av Rural lens och om metoden inte tillämpades 
blev det inga påföljder. Landsbygdssekretariatet upphörde 2013. 

I Storbritannien är the Department for the Environment, Food and Rural Affairs (Defra) 
regeringens ledande departement för landsbygdsfrågor, samt rural champion. Defra har 
även rollen som Rural champion, vilket innebär att vara stöd för samt föra landsbygdens 
talan. Varje departement har en utsedd, central kontakt, som har till uppgift att koordinera 
arbetet med landsbygdssäkring inom det egna departementet och Defra bistår med 
expertis, stöd och hjälp. I Storbritannien är det sedan 2000 krav på att landsbygdssäkra all 
inrikespolitik, dock är det inte ett lagstadgat krav. Nordirlands landsbygdssäkring bygger 
i hög utsträckning på Englands och har funnits sedan 2002, då samtliga departement blev 
ålagda att landsbygdssäkra. Departementet för jordbruk och landsbygdsutveckling i 
Nordirland (DARD), som numera heter Departementet för jordbruk, miljö och landsbygd-
sfrågor (DAERA) har motsvarande roll som Defra har i England. En olikhet mellan 
Nordirland och England är att det har inrättats en styrgrupp för landsbygdssäkring med 
företrädare från många departement och ledd av ministern för jordbruk och 

1 OECD rural policy reviews (2014). Chile 2014 
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landsbygdsutveckling. En viktig skillnad är att det från och med 2016 ett lagstadgat krav 
att landsbygdssäkra i Nordirland. 

I Finland är det Landsbygdspolitiska rådet (MANE) ansvarigt för arbetet med landsbygds-
säkring, men själva utförandet ligger, precis som i Storbritannien och i Kanada, på 
respektive departement och myndighet. MANES uppgift är att utveckla metoden, främja 
användandet och följa upp. I Finland är landsbygdssäkringen frivillig, vilket har varit en 
avsiktlig handling. Dock, i praktiken har det varit svårt att sprida metoden och en av 
anledningarna kan vara att det är ett prioriteringsbeslut, då många andra uppgifter och 
strategier är lagstadgade. Dock anses fördelarna med en frivillig landsbygdssäkring 
överväga nackdelarna. 

2.1.2 Verktyg 
Det verktyg som främst används för landsbygdssäkringen är en checklista. Syftet med den 
är att det ska vara relativt enkelt att få in landsbygdssäkringen i processen. I de under-
sökta länderna ser checklistorna något olika ut och har något varierande inriktning på 
frågorna. I England till exempel finns det två olika checklistor, en att använda före och 
under utvecklandet av det specifika politikområdet och en att använda vid och efter 
implementering. Samtliga checklistor finnsbeskrivna i respektive landrapport. Vad gäller 
checklistan har det uttryckts både för- och nackdelar. Eftersom det är meningen att 
landsbygdssäkringen ska göras av tjänstemän och beslutsfattare på de olika departe-
menten och myndigheterna, som inte nödvändigtvis har kunskap inom området under-
lättar checklistan arbetet. I rapporten från Finland nämns att checklistan ska göra det 
enkelt så att landsbygdssäkring blir ett verktyg som ”vem som helst kan använda”. 
Negativa aspekter är att en checklista kan riskera att landsbygdssäkringen bara blir en 
uppgift som ska ”bockas av”, en pålaga som kan uppfattas som omotiverad för den som 
ska utföra landsbygdssäkringen. En annan aspekt är att en checklista kan bli begränsande, 
då det finns flera olika sorters landsbygd med olika behov. Nordirland arbetar inte med en 
checklista, som anses begränsande, utan beslutsfattare får beskriva sitt arbete med 
landsbygdssäkring genom en redovisning.  

2.2 Resultat, generellt och exemplifieringar 
Från samtliga undersökta länder rapporteras att landsbygdssäkringen inte praktiseras 
konsekvent, oavsett graden av krav på att landsbygdssäkra. I Finland är landsbygds-
säkringen frivillig och rapporten för Finland gör gällande att fördelarna med frivillighet 
anses större, och att obligatorium inte behöver betyda en bättre kvalitet. I Kanada var 
aldrig landsbygdssäkringen obligatorisk och en synpunkt från rapporten är att bristen på 
befogenheter kan resultera i att landsbygdssäkringen bara blir en föreslagen metod och 
inte praktiseras. Även i Finlands rapport nämns att frivilligheten kan innebära att metoden 
blir bortprioriterad till förmån för mer tvingande uppgifter. Dock är frågan om en 
lagstadgad landsbygdssäkring inte enkel och frivilligheten kan vara en förutsättning för 
att landsbygdssäkring ska finnas överhuvudtaget. I England har tjänstemännen haft krav 
på sig att landsbygdssäkra av all inrikespolitik sedan 2000, men det finns ändå brister i 
systemet och landsbygdssäkringen har inte utförts konsekvent. Det har inte inneburit 
några åtgärder om landsbygdssäkringen inte har genomförts och uppföljningen har inte 
varit tillfredsställande. Även Nordirland har haft motsvarande krav sedan 2002, men har i 
år valt att lagstifta i frågan så att samtliga officiella myndigheter har ett lagstadgat krav på 
sig att landsbygdssäkra.  

Samtliga länder pekar på lyckade arbeten med landsbygdssäkring. Dessa finns beskrivna i 
respektive rapport, men några exempel är utvecklingen av ECO (The Energy Company 
obligation) i England där ett nytt system för fördelning av medel utvecklades, eftersom 
det fanns kända problem med att identifiera mindre geografiska områden i behov av stöd i 
det befintliga systemet. Ett annat exempel kommer från Nordirland och en 
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kollektivtrafikreform där DARD och intresseorganisationer för landsbygden 
konsulterades av beslutsfattare på transportområdet för att öka förståelsen för viktiga 
frågor samt att data analyserades utifrån ett landsbygd-tätortsperspektiv. I Kanada kan 
nämnas förbättrad servicetillgänglighet till statliga tjänster och pilotprojekt för bredband i 
landsbygd som lyckade projekt. I Finland användes landsbygdssäkring vid utredningen av 
vissa kommunsammanslagningar, relaterat till den kommun- och strukturreform som 
inleddes 2005. Framgångsfaktorer för en lyckad landsbygdssäkring är att verktyget måste 
finnas med från början av arbetet och sedan genom hela processen, samt att det finns en 
person som ansvarar för arbetet. Att beslutsfattare redan på förhand avgjort att särskilda 
åtgärder skulle vara relevanta för landsbygden, samt att ledande tjänstemän varit 
engagerade, är andra faktorer som beskrivs som positiva.  

2.3 Erfarenheter och ord på vägen 
Samstämmigt i samtliga rapporter är att landsbygdssäkring kräver rätt förutsättningar för 
att fungera. Nedan är synpunkter på vad som enligt författarna till rapporterna är viktigt 
att tänka på listade. Vissa är redan nämnda, men är mer utförligt beskrivna i detta kapitel. 
En aspekt som nämns är också att förutsättningarna för de olika länderna är olika och att 
erfarenheter från ett land inte nödvändigtvis enkelt går att översätta till ett annat.  

Kanada 
Det spelar roll var landsbygdsutvecklingsenheten och ”rural lens” är placerade: 
Landsbygdsutvecklingsenheten hade sluppit sin ”jordbruksstämpel” om enheten och 
ansvaret för samordningen av ”rural lens” hade legat i en central regeringsbyggnad, till 
exempel Privy Council, i stället för ett sektorsbundet departement. Placering hos en enhet 
såsom Privy Council skulle dessutom ha främjat horisontell politisk samordning och 
underlättat starkare relationer mellan ”rural lens” och den federala regeringens övriga 
departement. För att ”rural lens” ska få ett meningsfullt stöd krävs också ett erkännande 
från administrationen (t.ex. vice ministrar såsom Deputy Minister och Assistant Deputy 
Minister) för att bedriva en horisontell verksamhet inom sektorsbundna departement. 

Landsbygden behöver en talesperson: Under sin mandatperiod hade 
landsbygdssekretariatet antingen en inrikesminister eller en jordbruksminister med i 
kabinettet som en viktig röst i landsbygdsfrågor. Att tillsätta en 
landsbygdsutvecklingsminister skulle ge prioritet åt landsbygdsfrågor. 

”Rural lens” utan befogenheter blir en föreslagen metod: Som redan noterats var 
aldrig ”rural lens” obligatorisk för något departement, inte ens det kanadensiska 
jordbruksdepartementet, och landsbygdssekretariatet hade varken mandat eller verktyg att 
driva igenom ett deltagande. Erfarenheterna från Kanade visat tydligt att det krävs 
lagstiftning, personal och ekonomiska resurser för att landsbygdsäkring ska tillämpas 
effektivt och ha några befogenheter.  

Landsbygdssäkringen ska visas upp i praktiken: Införandet av ”rural lens” var kulmen 
på många diskussioner, workshoppar och konferenser som ordnades av 
landsbygdssekretariatet. När ”rural lens” väl hade införts skedde dock det mesta arbetet 
bakom kulisserna. Inte många detaljer offentliggjordes om verksamheten, till exempel hur 
många initiativ som granskades, vilka departement som tillämpade ”rural lens” och vilka 
som inte gjorde det, vilka förändringar som föreslogs eller vilka förändringar som 
berodde på ”rural lens”. Genom att visa upp ”rural lens” i praktiken kan man demonstrera 
dess betydelse, både för regering och förvaltning och för allmänheten. 

Partnerskap med central statistikbyrå är nödvändigt från första början: Över 60 
analysbulletiner av landsbygds- och småstads-Kanada publicerades av Statistics Canada 
med ekonomiskt stöd av landsbygdssekretariatet. Statistics Canada hade tillgång till data 
och kunde göra analyser som uppfyllde högsta standard, och bulletinerna innehöll kritiska 
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och aktuella data om landsbygdsfrågor, tendenser, möjligheter och utmaningar. De data 
som genererades i analysbulletinerna av landsbygds- och småstads-Kanada var viktiga 
för att landsbygdssekretariatet skulle kunna rättfärdiga sina program och sin finansiering, 
och de användes även för att uppmuntra andra departement att tillämpa ”rural lens”.  

Det är viktigt att skapa dialog mellan olika myndighetsnivåer: Landsbygdsgrupperna 
var värdefulla forum som förde samman alla departement på federal och regional nivå för 
diskussioner om landsbygdsfrågor. Under diskussionerna uppstod möjligheter till 
informationsutbyte och samfinansiering av projekt. Landsbygdsgrupperna var olika 
framgångsrika i olika regioner, men det är tydligt att starka landsbygdsgrupper var en bra 
investering för partnerskap, kunskapsspridning och sammankoppling av federala och 
regionala initiativ.  

England (liknande för Nordirland, då de har system som påminner om 
varandra) 
Bristande tydlighet om innebörd och önskat resultat av landsbygdssäkring: Även om 
processen kan förklaras känner beslutsfattarna inte alltid till vilka de önskade resultaten 
är: det är oerhört viktigt med en tydlig logik för landsbygdssäkring.  

Bristande tydlighet om vilka som bör landsbygdssäkra politiska beslut: 
Landsbygdssäkring ska utföras av beslutsfattare i respektive departement med stöd och 
assistans från Defra. Detta ansvar har inte alltid uppfattats. Även i 2008 års rapport (åtta 
år efter lanseringen av det officiella åtagandet) fann GHK-konsulter att beslutsfattarna 
fortfarande inte kände till eller erkände behovet av landsbygdssäkring. 

Beslutsfattare saknar lämplig kunskap och kompetens: Åtgärder för 
landsbygdssäkring måste vara helt integrerade i departementens beslutsprocesser från 
första början. I verkligheten saknar dock beslutsfattare ofta kompetens och kunskap att 
göra detta och många vet inte var man hittar relevant information och råd eller har inte 
kommit åt det. 

Begränsningar med checklistan: Även beslutsfattare som var bekanta med checklistan 
betraktade den helt enkelt som en övning att kryssa i rutor. Checklistan fokuserar enbart 
på de vanligare utmaningarna i politiken inom landsbygdsområden och den tar inte 
hänsyn till variationerna mellan landsbygdsområden. Den ersätter inte samråd med dem 
som bor i samhällen på landsbygden och gör inte att man börjar ta landsbygdsfrågor i mer 
ingående beaktande. Checklistan säger att om beslutets inverkan sannolikt kommer att 
innebära väsentliga skillnader på landsbygden ska andra alternativ övervägas. Det var 
dock inte tydligt vem som skulle besluta huruvida skillnaderna var “väsentliga” och hur 
ett sådant beslut skulle tas. En checklista kan vara användbar som ett första steg, men 
definitionsmässigt är den ytterst generell och inte anpassad till speciella politiska frågor 
inom något departement.  

Oordnade organisatoriska ansvarsområden: För att processen ska lyckas är det ytterst 
viktigt att det definieras tydliga roller och ansvarsområden för olika organisationer på 
nationell, regional och lokal nivå. Detta kan dock vara svårt att få till stånd, särskilt om de 
institutionella landskapen är komplexa och i ständig förändring. 

Ofullständigt faktaunderlag: Det kan finnas brist på information för att visa på hur 
landsbygden påverkas. Det kan även finnas en bristande indelning av landsbygd kontra 
stad i faktaunderlag. I England sågs lanseringen av den nya klassificeringen för landsbygd 
– stad år 2004 som ett viktigt steg mot att tackla denna utmaning, men användningen är 
fortfarande inte tillräckligt utbredd för att vara ett stöd i processen för landsbygdssäkring. 

Prioriteringen av landsbygdsfrågor: Landsbygdsfrågor “ramlar ofta nedåt på 
prioriteringslistan” eftersom andra frågor blir viktigare för beslutsfattarna, till exempel 
klimatförändring och hållbarhet. “Säkringsöverbelastning” kan vara ett problem eftersom 
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beslutsfattare blir ombedda att utvärdera 11‒12 olika inverkansfaktorer, inklusive 
landsbygd, klimatförändring, åldrande, könsroller och säkring av hållbar utveckling.  

Oberoende övervakning: Sedan 2007 har det inte funnits något oberoende organ i 
England för att övervaka och granska åtgärder för landsbygdssäkring. Även medan den 
fanns en granskningsfunktion som hade i uppdrag att rapportera om åtgärder för 
landsbygdssäkring var det inte heller obligatoriskt för beslutsfattare att utföra dessa 
aktiviteter i sina processer för beslutsfattande. 

Finland 
Frivilligheten en svårighet: Landsbygdssäkring är frivilligt. Detta har varit en linje-
dragning man gått in för från första början. Tanken har varit att förvaltningen inte åläggs 
fler uppgifter än de redan innehar. Erfarenheten visar också, att bedömningar inte blir 
mera kvalitativa för att de är obligatoriska. Det att landsbygdssäkringen är frivillig, bidrar 
helt klart till att man inom förvaltningen väljer att inte använda sig av metoden. Som skäl 
hänvisar tjänstemännen till den stora arbetsbördan och tidsbristen som kommer där av. Då 
man har mycket att göra prioriterar man de saker som måste göras.  

Klart och tydligt syfte: Användandet av landsbygdssäkringsmetoden får inte vara ett 
självändamål i sig, utan det viktigaste är att landsbygden och dess invånare beaktas i all 
beslutsfattning som berör dessa.  

Följande punkter är förslag som inofficiella arbetsgruppen för landsbygdssäkring har 
utarbetat för att presentera för Landsbygdspolitiska rådet och som kan vara relevanta även 
i denna kontext. 

Utarbeta en åtgärdsplan för landsbygdssäkring: I denna plan bör ingå vad som skall 
göras och vem som är ansvarar för processen på såväl nationell, regional som lokalt plan. 
I planen tar man också ställning till befintliga resurser och prioriterar förverkligandet 
enligt dessa. Planen godkänns av det Landsbygdspolitiska rådet och uppdateras 
kontinuerligt.  

Ansvarspersoner för landsbygdssäkring utses: Det behövs ansvarspersoner på såväl 
nationell, regional som lokalt plan. Viktigt är att man får ett landsomfattande nätverk, 
bestående av regionala och lokala aktörer, som kan initiera och hålla i trådarna för de 
konkreta landsbygdssäkringsprocesserna i områdena. Ansvarspersoner på nationellt plan 
kan vara personer på de ministerier som är centrala med tanke på landsbygdssäkring och 
medlemmar i det Landsbygdspolitiska rådet eller dess sekretariat. På regionalt plan kan 
ansvarspersonerna utgöras av till exempel de personer som ansvarar för landsbygdsfrågor 
inom landskapsförbunden. På det lokala planet kan ansvarspersonerna bestå av Leader-
aktörer och/eller regionala byaombudsmän.  

Öka kunskap och kännedom om landsbygdssäkring: Till detta hör såväl utarbetandet 
av material kring landsbygdssäkring och dess metod, som att göra materialet tillgängligt 
för intresserade. En särskild målgrupp är ansvarspersonerna inom landsbygdssäkring. En 
egen infosida om landsbygdssäkring utarbetas under landsbygdspolitikens egna hemsidor.  
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3 Landsbygdspolitik 

När det gäller landsbygdspolitiken har Sveriges grannländer Norge och Finland 
undersökts. Båda har många likheter med Sverige, men det finns också många skillnader, 
vilket ger olika förutsättningar för arbetet. Båda länderna arbetar med en smal och en bred 
landsbygdspolitik för att dels integrera landsbygdsperspektivet i samtliga politikområden, 
men även göra specifika insatser, där det bedöms vara relevant. Finland har arbetat med 
sin landsbygdspolitik i 30 år och i Norge påbörjades arbetet med distriktspolitik i början 
av 60-talet 

Olika fenomen i samhället har påverkat bosättningsmönstren kraftigt i modern tid. 
Urbaniseringen och strukturomvandlingen förändrar förutsättningarna för platser och för 
att möjliggöra för utveckling i alla områden, oavsett befolkningstäthet och näringsstruktur 
har det krävts åtgärder som tar geografisk hänsyn.  

3.1 Systembeskrivning 
Hur definieras landsbygdspolitik och vilka geografiska områden innefattar den? Den 
norska rapporten gör gällande att man vanligen skiljer mellan begreppen landsbygds-
politik och regionalpolitik, men att det inte finns några entydiga definitioner vad som är 
vad och på sätt och vis går att säga att landsbygdspolitiken är en del av regionalpolitiken. 
Traditionellt har regionalpolitiken karakteriserats av en "dragkamp" mellan stad och land, 
men på senare år har landsbygds- och regionalpolitiken strävat åt samma håll. I Finland 
finns inte heller någon tydlig avgränsning av landsbygdspolitik, utan det är en kombina-
tion av olika program och uppgifter. Vad gäller kopplingen till regionalpolitiken är det i 
Finland önskvärt att göra inriktningarna mer likartade samt öka synergierna och 
koordineringen dem emellan. Finland har en landsbygdsdefinition som tar hänsyn till 
inomregionala skillnader och enligt den inkluderas drygt 95 procent av markarealen i 
landsbygdsområden. I Norge används inte begreppet landsbygd, utan distrikt är den term 
som begagnas. I distrikts- och regionalpolitiken används olika geografiska indelningar för 
åtgärder. 

Både Finland och Norge arbetar med två sorters regional- och landsbygdspolitik, det 
Norge kallar den breda och den smala, och det Finland kallar den breda och den snäva. 
Den breda ska beröra samtliga politikområden och har till syfte att ge förutsättningar för 
god utveckling regionalt och lokalt. I Finland är det Landsbygdspolitiska helhets-
programmet en av de viktigaste redskapen för den breda landsbygdspolitiken, medan 
Norge definierar den differentierade arbetsgivaravgiften som mest betydelsefull. I Norge 
har Kommunal- och moderniseringsdepartementet en samordningsroll för den breda 
landsbygds- och regionalpolitiken och i Finland har Landsbygdspolitiska rådet det 
uppdraget. Den smala-, eller snäva diton handlar om riktade åtgärder. I Norge är det 
knutet till de landsbygds- och regionalpolitiska instrument som Kommunal- och 
moderniseringsdepartementet har ansvar för. Huvuddelen av dessa medel förs direkt över 
på länen (fylkeskommunene) som har ansvar för att främja regional utveckling och 
värdeskapande i sina län (fylken). I Finland handlar det om verktyg såsom Leader-
grupperna, Landsbygdens utvecklingsprogram och byaverksamheten, det vill säga, sådana 
som har direkt syfte att utveckla landsbygden.  

Aktörer 
2016 tillsatte Statsrådet ett Landsbygdspolitiskt råd i Finland, och Landsbygdspolitiska 
rådet har den ledande rollen för landsbygdspolitiken. Landsbygdspolitiska rådet övertar 
den tidigare landsbygdspolitiska samarbetsgruppens arbete med i huvudsak samma 
inriktning. Rådet ska bland annat leda arbetet och ta fram riktlinjer för 
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landsbygdspolitiken. Rådet leds av Jordbruks- och miljöministern och har 36 medlemmar, 
med representanter från olika sektorer från lokal till nationell nivå. Det är nio ministerier 
representerade i rådet och rådet träffas fyra gånger per år. Under rådet finns ett 
tväradministrativt sekretariat, sju tematiska nätverk och ett antal olika arbetsgrupper. 
Sekretariatet sammanträder en gång i månaden och har till uppgift att bereda de frågor 
rådet behandlar, samt sköta rådets uppgifter tillsammans med de tematiska nätverken. 
Sekretariatet leds av en av de två tjänstemän som arbetar med landsbygdspolitik inom 
jord- och skogsbruksministeriet.  

I Finland nämns nätverk som arbetsform vara en av landsbygdspolitikens grundpelare. De 
tematiska nätverken är mycket viktiga i arbetet och samtliga nätverk har 1–3 specialsak-
kunniga anställda (de flesta på deltid) utöver dessa har de tematiska nätverken styr-
grupper med inom området sakkunniga medlemmar från olika sektorer.  

En annan central aktör inom landsbygdspolitiken är Byaverksamheten i Finland (SYTY) 
arbetar med att främja och utveckla byarörelsen och övrig lokal utveckling på nationell 
nivå. SYTY är en paraplyorganisation för regionala aktörer inom byautveckling och hade 
130 medlemsorganisationer 2013. 

I Norge är systemet ett annat. Kommun- och moderniseringsdepartementet har, som 
nämnt ovan, en koordinerande roll i regeringen vad gäller landsbygds- och regionalpolitik 
i Norge. Utgångspunkten är att allt som behandlas i regeringen som kan ha landsbygds- 
och/eller regionalpolitiska konsekvenser skall redogöras för. Norge är det enda land i 
denna rapport som inte har infört landsbygdssäkring, men de arbetar med frågan, om än 
på ett annat sätt.  

Finansdepartementet har ansvar för den differentierade arbetsgivaravgiften och 
Lantbruks- och matdepartementet ansvarar för landsbygdsstödet och bygdeutvecklings-
medlen. Andra aktörer på nationell nivå är Innovation Norge och Selskapet for industri-
vekst (SIVA) och Forskningsrådet som har fokus på näringsliv och företagande ur olika 
perspektiv. Kompetansesenter for distriksuvikling (Distriktssentret) har till uppgift att 
bistå kommuner och kommunal- och moderniseringsdepartementet med den information 
de behöver för sitt arbete samt att förmedla kunskap baserat på praktiska erfarenheter och 
forskning om lokal samhällsutveckling. På regional nivå finns Fylkesskommunene och 
Fylkesmannen, som grovt skulle kunna sägas motsvarar Sveriges Landsting respektive 
Länsstyrelse, med ett antal skillnader i uppdrag. På kommunnivå kan nämnas att Norge 
har många kommuner med stor variation i befolkningsantal. För att stötta de små 
kommunerna finns i utjämningssystemet en extra kompensation för kommuner med färre 
än 3 200 invånare. Utöver detta har Fylkeskommunene och Fylkesmannen olika regionala 
utvecklingsmedel kommunerna kan söka. Liksom Finland genomgår Norge en kommun-
reform för att minska antalet kommuner i landet. Samtidigt pågår en process för fylkes-
kommunerna att etablera större, folkvalda regioner. 

Verktyg 
I Norge är, som tidigare nämnt, det viktigaste verktyget för den breda landsbygds- och 
regionalpolitiken de differentierade arbetsgivaravgifterna. Målet har varit att begränsa 
befolkningsminskningen i perifera områden. Detta genom att minska kostnaden för att 
anställa, vilket resulterar i ökad sysselsättning, samt att öka inkomsten för invånare i de 
områden där arbetsgivaravgiften saknas eller är låg.  

Andra verktyg är de medel som avsätts i den smala landsbygdspolitiken genom en 
geografisk fördelning, det vill säga: de norska kommunerna är indelade i tre olika zoner, 
beroende på deras förutsättningar, baserade på ett index med ett antal indikatorer där 
geografiska indikatorer är centrala. Denna indelning ligger till grund för fördelning av 
olika medel. Det finns också program för specifika områden, som till exempel Åtgärds-
zonen i Finnmark och Nord-Troms. I slutet av 80-talet drabbades detta område negativt 
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som en följd av förändringar inom näringslivet. För att motverka den negativa 
utvecklingen startades Åtgärdszonen upp för att med långsiktiga verktyg förbättra 
förutsättningarna för personer och företag i området. De viktigaste verktygen i zonen är 
undantag för arbetsgivaravgift, nedskrivning av studielån, undantag för förbruknings-
avgift på el samt reduktion i personbeskattning. 

I Finland definieras det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet, de riksomfattande 
forsknings- och utvecklingsprojekten och de tematiska nätverken som de viktigaste 
verktygen. Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet är Landsbygdspolitiska rådets 
verksamhetsprogram och ett verktyg för den breda landsbygdspolitiken. Beredningen och 
genomförandet av programmet bygger på horisontellt samarbete samt en interaktiv, 
nätversinriktad arbetsmodell. Det är inte ett finansiellt program, utan har till syfte att 
påverka inom olika sektorer, så att de beaktar landsbygden i sitt arbete.  

Forsknings- och utvecklingsprojekten har en viktig roll i verkställandet av de landsbygds-
politiska målen i Finland. Tidigare har landsbygdsprofessurer och slutarbeten inom 
högskolan delfinansierats av landsbygdspolitiken, men på grund av generella 
neddragningar är så inte längre fallet, vilket krävt nya angreppsätt. Cirka hälften av de 
nuvarande medlen för forsknings- och utvecklingsprojekt går till delfinansiering av de 
tematiska nätverken, medan den andra halvan har använts för finansiering av tematiska 
riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt.  

3.2 Resultat, generellt  
Resultaten och verkningarna för Norge och för Finland skiljer sig av naturliga skäl åt, då 
de har olika förutsättningar, system och syften med sina politikområden. Från Finland är 
uppfattningen att det viktigaste resultatet är att landsbygdsfrågorna har blivit synlig-
gjorda. Landsbygdspolitiken har i högre grad integrerats och organisationen av 
politikområdet har blivit internationellt uppmärksammat. Den tvärsektoriella och 
horisontella verksamhetsformen är landsbygdspolitikens starka sida, men den är också en 
svaghet, nämns det i rapporten då erfarenheten att arbeta på detta sätt visserligen har 
blivit bättre, men inte riktigt når fram. Kopplingen till forskningen har varit viktig, men 
neddragningarna av medel har gjort att projektfinansieringen minskat drastiskt och att 
landsbygdsprofessurerna nu är ett fåtal, mot tidigare nio. Tanken med landsbygds-
professurerna var att de skulle finansieras tillfälligt, och sedan tas över av universiteten. 
Dock har universiteten också påverkats av nedskärningarna i statsbudgeten, vilket 
resulterat att de inte kunna ta över. Nedskärningarna i resurserna har inneburit att det 
krävts nya idéer om hur arbetet ska organiseras och det kommer krävas prioritering av 
uppgifterna.  

I Stortingsmeldingen om landsbygds- och regionalpolitik från 2013 slås det fast att Norge 
har lyckats med att skapa goda levnadsvillkor i alla delar av landet och att skillnaden 
mellan olika regioner är relativt liten. Viktigt i detta sammanhang är kommunernas roll 
som lokala välfärdsleverantörer. Vad som nämns som negativt är en fortsatt 
koncentrering av befolkningen samt den ökade tudelningen av näringslivet.  

Viktiga aspekter för att lyckas med projekt och satsningar är att projekt inom samhälls-
utveckling ska bygga på kunskap och att förutsättningarna för kunskapsdelande och 
lärande i och mellan projekt underlättas. Skapandet av utforskande, tillitsfulla 
samordnande och samhandlande lokala processer måste underlättas då utveckling och 
innovation sker lättast i tillitsfulla nätverk samt att det är viktigt med både förankring och 
förtöjning: förankring hos brukare och gräsrötter och förtöjning har politiska-, 
administrativa- och expertorgan som kan och bör styra samhällsutvecklingen i önskvärd 
riktning. I rapporten nämns att ett antal utvärderingar har gjorts sedan 2010 och att det är 
ett ständigt arbete med att försöka se vilken politik som fungerar och vilken som inte gör 
det. 
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4 Landsbygdssäkring i Kanada 

4.1 Sammanfattning 
Rapporten fokuserar på det kanadensiska landsbygdssekretariatet, Rural Secretariat, och 
dess tillämpning av metoden ”rural lens” (ung. landsbygdsfokus) som har lyfts fram av 
OECD och som har genomförts i länder över hela världen. Landsbygdssekretariatet var 
verksamt i Kanada åren 1996–2013 och samordnade då den federala regeringens fokus på 
landsbygdsfrågor, genomförde en programserie och förespråkade en landsbygdspolitik.  

En lång rad nationella och regionala landsbygdspolitiska initiativ banade vägen för 
bildandet av landsbygdssekretariatet och ”rural lens”. År 1996 fick landsbygds-
sekretariatet i uppgift att samla departementen runt landsbygdsfrågor och -prioriteringar 
och främja en dialog mellan Kanadas landsbygdsbor och den federala, kanadensiska 
regeringen. Sekretariatet var placerat inom departementet för jordbruk och jordbruks-
livsmedel, ett sektorsbundet departement inom den federala regeringen, och i nästan 20 år 
fungerade det som den federala regeringens samvete för landsbygden genom en rad olika 
initiativ, däribland “rural lens”.  

”Rural lens” skapades 1998 som ett politiskt verktyg för att granska federala politiska 
åtgärder och program utifrån hur de påverkar människorna som lever på landsbygden och 
i isolerade områden. ”Rural lens” utformades för att kunna tillämpas av alla departement 
tidigt under arbetet med att utveckla ett program eller en politisk åtgärd, med handledning 
av landsbygdssekretariatet. Det finns dock inte mycket som tyder på att särskilt många 
departement i praktiken använde ”rural lens” på det sättet utan det tillämpades oftast på 
en politisk åtgärd eller ett program efter att det nått nivån memorandum till kabinettet. En 
“rural lens”-enhet skapades med ansvaret att granska förslag till politiska åtgärder, 
program och memoranda. När granskningen var klar överlämnade enheten en rapport till 
det förslagsställande departementet om hur dess politiska åtgärd eller program kunde 
ändras för att bättre motsvara förhållandena på landsbygd och i isolerade områden. 
Viktigt att notera är att de förslagsställande departementen dock inte behövde åter-
rapportera eventuella ändringar till ”rural lens”-enheten eller landsbygdssekretariatet.  

När ”rural lens” fungerade effektivt förstod beslutsfattarna i andra departement hur deras 
politiska åtgärder och program kan påverka landsbygdsorter och ändrade dem för att 
spegla dessa förhållanden. Därmed skedde många av enhetens och sekretariatets framsteg 
lite i skymundan. ”Rural lens” bidrog dock till en rad nya initiativ som var riktade till 
landsbygdsorter, bl.a. finansiering av infrastruktur i landsbygden, en byrå för landsbygds-
hälsa som hälsodepartementet upprättade, förbättrad tillgång till den federala regeringen 
genom fler Service Canada-servicepunkter, ytterligare investeringar och samhälls-
utvecklingsföretag. Dessutom förenklade man för ett pilotprogram rörande bredband på 
landsbygden, Industry Canada’s Broadband for Rural and Northern Development, och 
initiativet National Satellite Initiative. 

Trots framgångarna, partnerskapen och engagemanget i den kanadensiska landsbygden 
mötte både landsbygdssekretariatet och ”rural lens” utmaningar. För det första placerades 
landsbygdssekretariatet och ”rural lens” under ett sektorsbundet departement med 
jordbruksinriktning. För det andra hade inte sekretariatet som en enhet inom ett 
sektorsbundet departement någon befogenhet att driva horisontell samordning, trots sitt 
mandat. 

Erfarenheterna från landsbygdssekretariatet och ”rural lens” i Kanada ger ett antal viktiga 
lärdomar som bör beaktas i andra länder:  

• Det spelar roll var landsbygdsutvecklingsenheten och ”rural lens” är placerade.  
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• Landsbygden behöver någon som för dess talan 

• En “rural lens” utan befogenheter blir en föreslagen metod. 

• “Rural lens” ska visas upp i praktiken. 

• Partnerskap med central statistikbyrå är nödvändigt från första början.  

• Det är viktigt att skapa dialog mellan olika myndighetsnivåer. 

4.2 Summary 
This report focuses on the Canadian Rural Secretariat and its application of a “rural lens”, 
which was highlighted by the Organisation for Economic Cooperation and Development 
and modeled in countries around the world. The Rural Secretariat existed in Canada from 
1996–2013. During its existence, the Rural Secretariat coordinated the federal 
government’s focus on rural issues, delivered a series of programs and advocated for rural 
policy.  

Canada does not have a single, official definition for rural. Instead there are multiple 
definitions including: census rural, Rural and Small Town Canada, non-metro, forward 
sortation areas, and predominantly rural regions. However, most definitions define rural 
communities based on their distance to larger urban centres and their lack of population 
density. Depending on the definition selected, the number of people living in rural 
community’s ranges from 6 million to 10.3 million. Throughout the existence of the Rural 
Secretariat they predominantly utilized the Rural and Small Town Canada definition of 
rural: communities of less than 10,000 in population.  

A long series of national and sub-national rural policy initiatives paved the road for the 
creation of the Rural Secretariat and the Rural Lens. In 1996, the Rural Secretariat was 
tasked with bringing government departments together around rural issues and priorities 
and promoting dialogue between rural Canadians and the federal government. The Rural 
Secretariat was located within the Department of Agriculture and Agri-Food, a sectoral 
line department within the federal government. For almost 20 years it acted as the rural 
conscience of the federal government through a variety of initiatives including the Rural 
Lens.  

The Rural Lens was created in 1998 as a policy tool to review federal policies and 
programs from the perspectives of people living in rural and remote regions. The rural 
lens was designed to be applied by any governmentdepartment early in the development 
of a program or policy using a guide prepared by the Rural Secretariat. In reality, there is 
little evidence to suggest that many departments applied the rural lens in the early 
development of a program or policy. Instead the rural lens was often applied to a policy 
or program after it reached the Memorandum to Cabinet stage. A Rural Lens unit was 
created with the responsibility of reviewing draft policies/programs and Memorandums. 
Upon completion of this review, they would submit a report to the sponsoring 
government department on how their policy or program could be improved to better 
reflect rural and remote realities. It is important to note that sponsoring government 
departments had no responsibility to report back to the Rural Lens Unit nor to the Rural 
Secretariat on how they implemented these comments.  

Much of the success of the Rural Lens Unit and the Rural Secretariat occurred ‘behind the 
scenes’. When the rural lens operated efficiently, policymakers in other departments 
understood the potential impacts of their policies/programs on rural communities and 
revised them to reflect these realities. That being said, the successful application of the 
Rural Lens did help lead to a number of new initiatives targeted for rural communities. 
This included funding dedicated for rural infrastructure, the creation of an Office of Rural 
Health, improved access to the federal government through increased Service Canada 
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locations, additional investment and Community Futures Development Corporations, and 
facilitating the creation of Industry Canada’s Broadband for Rural and Northern 
Development pilot program and the National Satellite Initiative. 

Despite these successes, the partnerships, and engagement with rural Canada, both the 
Rural Secretariat and the Rural Lens encountered a number of challenges. First was the 
location of the Rural Secretariat and the Rural Lens in a sectoral line department focused 
on agriculture. Second, the Rural Secretariat, as a unit within a line department, had no 
authority to force horizontal coordination despite its mandate. 

The experience of the Rural Secretariat and Rural Lens in Canada offers a number of 
important lessons that should be considered in other jurisdictions. (1) Where the rural 
development unit and rural lens is ‘housed’ matters; (2) Having a rural voice; (3) A rural 
lens without authority becomes a ‘suggested practice’; (4) Seeing the rural lens ‘in 
action’; (5) Partnership with a central statistical agency is imperative from the onset; and 
(6) It is important to ensure dialogue between different levels of government. 

4.3 Introduktion 
Denna rapport fokuserar på det kanadensiska landsbygdssekretariatet, Rural Secretariat, 
och deras tillämpning av metoden ”rural lens”, det vill säga landsbygdssäkring, vilket har 
lyfts fram av OECD och som har genomförts i länder över hela världen. 
Landsbygdssekretariatet var en federal, statlig institution2 inom departementet för 
jordbruk och jordbrukslivsmedel med uppgift att horisontellt samordna och tillämpa en 
”rural lens” på federala politiska åtgärder och program. I nära 20 år fungerade 
sekretariatet som den federala regeringens samvete i landsbygdsfrågor. I rapporten ges 
bakgrundsinformation om den kanadensiska landsbygden och definitionerna av 
landsbygd, tendenserna i utvecklingen som landsbygdssamhällena står inför samt en kort 
sammanfattning av landsbygdspolitiken i Kanada. I rapporten undersöks endast initiativ 
från Kanadas federala regering. Regionala förvaltningar i Kanada har tagit olika initiativ 
till landsbygdssäkring, men de ingår inte i denna rapport. Landsbygdssekretariatets roll 
diskuteras och ”rural lens” beskrivs, med fokus på de största framgångarna och 
utmaningarna. Rapporten avslutas med en diskussion om vilka slutsatser som kan dras. 

4.4 Den kanadensiska landsbygden: Bakgrundsinformation 

Definitioner av landsbygd i fråga om Kanada 
Kanada har inte en gemensam, officiell definition av landsbygd. Det finns i stället flera 
definitioner, till exempel glesbygd, landsbygds- och småstads-Kanada, icke-urban, 
utvecklingsområden och predominantly rural regions. Som Bollman och Reimer (2010) 
understryker bygger dock definitionerna av landsbygd i Kanada på två huvudfaktorer, 
nämligen avstånd och folktäthet. Landsbygdssamhällen definieras ofta utifrån deras 

2 Kanada är en konstitutionell monarki vars system ofta kallas federalt. Lagen 
Constitution Act of 1982 delar befogenheterna mellan den nationella regeringen (som i 
Kanada kallas den federala regeringen) och de regionala förvaltningarna (som i Kanada 
kallas provinsförvaltningar eller territoriella förvaltningar). I Constitution Act fastställs 
tydligt vilka ansvarsområden som den federala regeringen har, såsom handel, 
beskattning och försvar, medan de regionala förvaltningarna ansvarar för offentligägd 
mark, hälso- och sjukvård, utbildning och fastigheter. I Constitution Act fastställs även 
områden med ”delade befogenheter” där federala och regionala förvaltningar måste 
samarbeta. Områden med delade befogenheter är exempelvis jordbruk, ekonomisk 
utveckling, fiske och transporter (Savoie, 1992). I rapporten undersöks endast initiativ 
från Kanadas federala regering även om några regionala förvaltningar har tagit olika 
initiativ till landsbygdssäkring. 
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avstånd till större urbana centrum och deras brist på folktäthet. Nedan presenteras 
definitionerna av glesbygd, landsbygds- och småstads-Kanada och icke-urbana områden.  

• Begrepppet glesbygd infördes 1961 under den nationella folkräkningen och 
glesbygdsområden kännetecknas som områden med låg folktäthet utanför urbana 
områden (Statistics Canada, 1999). Den formella definitionen av glesbygd är 
samhällen med en befolkning under 1 000 personer eller samhällen med en folktäthet 
under 400 personer per kvadratkilometer (DuPlesis m.fl., 2002, s. 8).  

• Statistics Canada skapade begreppet landsbygds- och småstads-Kanada. Det bygger 
på befolkningsstorlek, folktäthet och egenskaper för arbetsmarknaden. Definitionen 
av landsbygds- och småstads-Kanada avser den del av befolkningen som lever 
utanför storstädernas pendlingsområden, närmare bestämt utanför storstadsområdena 
”Census Metropolitan Areas” (städer med större befolkning än 100 000 personer) och 
tätorterna ”Census Agglomerations” (städer med en befolkning mellan 10 000 och 
99 999 personer) (Mendelson och Bollman, 1998).  

• Enligt Statistics Canadas definition har storstadsområden över 100 000 invånare samt 
grannsamhällen där över 50 procent av arbetskraften pendlar till storstadsområdena. 
Begreppet icke-urban syftar på motsatsen till föregående definition, nämligen 
områden med en befolkning under 100 000 invånare.  

Beroende på vald definition är det mellan 6 miljoner och 10,3 miljoner människor som 
bor på landsbygden (se Tabell 1). Oavsett definition har landsbygdsbefolkningen ökat 
sedan 1931 när stadsbefolkningen för första gången översteg landsbygdsbefolkningen, 
dock med en lägre tillväxttakt än i städerna. Dessutom syns ett ojämnt mönster för 
landsbygdsbefolkningens tillväxt, där landsbygdsorter närmast städer växer snabbare än 
landsbygdsorter längre från städerna (Markey m.fl., 2015). 
Tabell 1 Landsbygdsbefolkning enligt definitioner, folkräkningen 2011 

Definition av landsbygd  Antal invånare Andel av den nationella 
befolkningen 

Glesbygd  6 329 414 18 % 

Landsbygds- och småstads-
Kanada  

6 041 723 18 % 

Icke-urbana områden 10 353 247 31 % 

(Statistics Canada, 2012) 

Tendenser på den kanadensiska landsbygden 
Den vidsträckta kanadensiska landsbygden kan delas in i flera typer av landsbygd utifrån 
läge, ekonomi, historia, kultur och samspel med andra intressenter. Det finns dock två 
huvudtendenser som påverkar landsbygdsorter: ekonomiska och demografiska. Den 
kanadensiska landsbygdens historiska och samtida ekonomi är inriktad på utvinning av 
naturresurser såsom timmer, mineraler och fisk, samt på jordbruk, vilket leder till starka 
konjunktursvängningar. Många landsbygdsorter kämpar med utflyttning och åldrande 
befolkningar, vilket leder till befolkningsnedgång. Dessa demografiska utmaningar har 
förstärkts av de starka konjunktursvängningarna och begränsade möjligheter till 
eftergymnasial utbildning och sysselsättning.  

En omfattande beskrivning av den kanadensiska landsbygden finns i den färska 
publikationen The State of Rural Canada 2015 utgiven av Canadian Rural Revitalization 
Foundation (www.sorc.crrf.ca). 
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Sammanfattning av landsbygdspolitiken i Kanada 
En lång rad nationella och regionala landsbygdspolitiska initiativ banade vägen för 
bildandet av landsbygdssekretariatet 1996 och ”rural lens” 1998. De kan delas in i fem 
faser som diskuteras i korthet nedan. En fullständig diskussion om federal landsbygds-
politik återfinns i Douglas (1994, 2009) och Fairbairn (1998). Den federala regeringen 
har spelat en roll i landsbygdspolitiken under Kanadas hela historia, även om 
engagemanget har varierat över tid. Landsbygdspolitik har flyttats runt mellan olika 
departement hos den federala regeringen, men oftast har ansvaret legat under jordbruks-
departementet. Landsbygdspolitiken har också ändrats under de olika regeringarna. Vissa 
regeringar har varit mer positivt inställda till landsbygdspolitik, men det finns inget 
mönster som tyder på att ett visst politiskt parti skulle vara mer engagerat i landsbygds-
politik än andra. 

1. Mark, kolonisering och suveränitet (1867–1920-talet): I det unga Kanada 
satsade regeringen på politik och program för att underlätta för människor att 
flytta till västra Kanada, för att visa upp samväldesstatens suveränitet och skapa 
ekonomiska resurser till stöd för den nationella ekonomin. Det underlättades 
genom marklagen Dominion Land Act från 1872, som gav gratis mark till 
enskilda som ville bosätta sig i västra Kanada (Bjork, 1974). Lagen ledde till att 
miljontals immigranter kom till västra Kanada, främst från Storbritannien, Irland 
och Skandinavien.  

2. Förbättrad ekonomisk prestanda (1920-talet–1950-talet): Under denna period 
sågs landsbygdspolitiken som direkt knuten till jordbrukspolitiken (Savoie, 2008) 
vilket framgår av den kanadensiska regeringens lag om upprustning av gårdar på 
prärien, Prairie Farm Rehabilitation Act (1935). Syftet med lagen var att öka 
produktiviteten inom jordbruket och stora investeringar gjordes i landsbygds-
orters infrastrukturer, till exempel dammar, kommunalt vatten och bevattning 
(Quinn, 1985).  

3. Hantering av ”landsbygdsproblem” (1950-talet–1970-talet). Efterkrigsboomen 
var en ”vattendelare för landsbygdspolitiken” (Fairbairn, 1998, s. 13), även om 
många av de politiska åtgärderna var experiment. På 1960-talet lanserade 
regeringen en rad åtgärder för att avhjälpa problem med fattigdom, arbetslöshet 
och låga inkomster på landsbygden. Lagen Agricultural Rehabilitation and Rural 
Development Act (1961) syftade till att avhjälpa den ekonomiska krisen på 
landsbygden genom effektiv markanvändning, lönsam produktion på marginell 
jordbruksmark samt bevarande av jord och vatten (Simms, 1986). Politiken 
förnyades 1966 genom lagen Agriculture and Rural Development Act. I den 
förnyade politiken utökades fokus till branscher utanför jordbruket och till frågor 
rörande fattigdom på landsbygden. Som ett komplement till Agriculture and 
Rural Development Act inrättades samma år fonden Fund for Rural Economic 
Development för att underlätta bildandet av omfattande utvecklingsplaner för 
utvalda landsbygdsregioner med låga hushållsinkomster, hög arbetslöshet och 
svårigheter med den ekonomiska anpassningen (Poetschke, 1968). Planerna hade 
stort fokus på att utveckla infrastruktur och nya industrier för att öka 
sysselsättningen och hushållens inkomster.  

4. Från landsbygdsutveckling till regional utveckling (1970-talet–1980-talet): Den 
federala regeringen inrättade ett nytt departement för regional ekonomisk tillväxt 
1969, och 1982 bytte det namn till departementet för regional industriell tillväxt. 
I samarbete med de regionala förvaltningarna införde den federala regeringen en 
rad samfinansierade regionala utvecklingsåtgärder, såsom ett allmänt 
utvecklingsavtal (General Development Agreement, 1974–1984) och ekonomiska 
och regionala utvecklingsavtal (Economic and Regional Development 
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Agreements, 1984–1994). De komplexa avtalen gav olika resultat i olika 
jurisdiktioner, men i stort var de utformade enligt teorierna om utveckling inom 
tillväxtpoler. Enligt denna utvecklingsteori placerades investeringarna strategiskt 
i ”tillväxtpoler”, ofta urbana områden där nyttan bedömdes sprida sig till 
närliggande områden. Effekten av denna politik var begränsad.  

5. Mot platsspecifika åtgärder (1980-talet–nutid): År 1986 inrättade den federala 
regeringen ett samhällsutvecklingsprogram. Det samordnades från början av 
departementet för sysselsättning och immigration, och var en katalysator för att 
skapa arbetstillfällen och gynna näringslivsutvecklingen i landsbygdsregioner 
med hög arbetslöshet. Samhällsutvecklingsprogrammet existerar fortfarande i 
Kanada (jfr Bryant & Joseph, 2001; Fuller & Pletsch, 2003). År 1987 inrättade 
den federala regeringen tre regionala utvecklingsmyndigheter: Western Economic 
Diversification Canada, Atlantic Canada Opportunities Agencies och Federal 
Economic Development Initiative i norra Ontario. Varje myndighet fick något 
olika mandat, men alla var inriktade på att utveckla den regionala ekonomin, 
skapa arbetstillfällen och starta eget-program, konkurrens på världsmarknaden, 
samt ge stöd till orter. Motsvarande myndigheter inrättades för Québec (Canada 
Economic Development for Québec Regions) 1991, södra Ontario (Federal 
Economic Development Agency for Southern Ontario) 2009, och norra Canada 
(Canadian Northern Economic Development Agency) 2009 (Hall 2012). 
Myndigheterna är fortfarande verksamma.  

Under den fjärde och den femte fasen fokuserade regeringen på regional och ekonomisk 
utveckling. I början av 1990-talet förnyades regeringens intresse för landsbygds-
utveckling (Stephens, 1994) och 1990 bildades en departementsöverskridande kommitté 
för den kanadensiska landsbygden och isolerade områden. Kommittén samordnades av 
departementet för utveckling av mänskliga resurser och färdigheter, med fokus på 
informationsutbyte mellan de 20 federala departement som arbetade med landsbygds-
frågor. År 1993 tillsatte den federala regeringen en minister som fick ansvar för små orter 
och landsbygd samt för att samordna och dela information mellan departementen. 
Ministern höll bl.a. samråd med provinsförvaltningar, forskare, lokala förvaltningar och 
andra intressenter (7). Uppdraget blev dock kortlivat och ministerposten drogs in redan 
1994, efter en omstrukturering av administrationen. Den ersattes med ett sekretariat för 
små orter och landsbygd som placerades under jordbruks- och livsmedelsdepartementet, 
och man såg det som en enhetlig ingång till landsbygdsfrågor (Fairbairn, 1998, s. 27). 
Sekretariatet för små orter och landsbygd samordnade arbetet inom den departements-
överskridande kommittén för den kanadensiska landsbygden och isolerade områden, och 
främjade partnerskap mellan federala departement i landsbygdsfrågor. 

4.5 Landsbygdssekretariatet 
År 1996 fick det nya Landsbygdssekretariatet i uppgift att samla regeringens departement 
runt landsbygdsfrågor och -prioriteringar samt främja en dialog mellan Kanadas 
landsbygdsbor och den federala, kanadensiska regeringen (Government of Canada, n.d-a). 
Det bildades i en tid då många landsbygdsorter stod inför ekonomiska utmaningar, 
exempelvis sammanbrottet av torskfisket i kanadensiska Atlanten och omstruktureringen 
inom råvarusektorerna, vilket påverkade enskilda industriorter. Vid den här tiden var den 
federala regeringen politiskt sett inte särskilt synlig på den kanadensiska landsbygden, 
och regeringspartiet hade svagt stöd bland de boende där. Sekretariatet var verksamt fram 
till 2013, då regeringen inte förnyade dess mandat.  

Landsbygdssekretariatet låg under departementet för jordbruk och jordbrukslivsmedel, ett 
sektorsbundet departement inom den federala regeringen. Det tillämpade främst 
definitionen landsbygds- och småstads-Kanada i sina beslut, program och politiska 
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åtgärder, och alla ekonomiska sektorer omfattades. År 1999 utsåg premiärministern en 
landsbygdsutvecklingsminister att biträda landsbygdssekretariatet i dess mandat, vilket 
underströk regeringens åtagande för landsbygden. Den departementsöverskridande 
arbetsgruppen för landsbygden verkade också för att främja den horisontella 
samordningen mellan departementen (landsbygdssekretariatet, 2000). Vidare inrättades 
landsbygdsgrupper runt om i landet, vilka bestod av representanter från federala 
departement och regionala förvaltningar. Landsbygdsgrupperna utgjorde ett forum på 
lokal nivå för informationsdelning, lärande, samarbete och samordning av federala 
program och tjänster rörande landsbygdsorters och -invånarnas prioriteringar. 
Sekretariatet placerade också ut personal på regionala kontor för att hjälpa till med 
samordningen. 

År 1997 publicerade kommittén för naturresurser Standing Committee on Natural 
Resources rapporten ”Think Rural” (Tänk landsbygd). Utifrån samråd med huvud-
intressenter lämnade den 37 rekommendationer för den kanadensiska landsbygden och 
isolerade områden. Rekommendationerna kan delas in i åtta allmänna teman: 

• Det behövs en heltäckande landsbygdspolitik. 

• Landsbygdsutveckling börjar och slutar med människor. 

• Infrastrukturutveckling är viktigt. 

• Naturresursverksamheten behöver stärkas. 

• Mervärde är viktigt. 

• Turismen behöver stödjas. 

• Småföretag och eget företagande behöver utvecklas. 

• Lämpliga utvecklingsstrukturer behöver utformas (Standing Committee on Natural 
Resources, 1998). 

År 1998 tillkännagavs ett partnerskap för landsbygden, Canadian Rural Partnership, i 
den federala budgeten. Det var ett horisontellt, politiskt initiativ som gav landsbygds-
sekretariatet befogenheter och ekonomiska medel. Några av de första huvudaktiviteterna 
för landsbygdssekretariatet inom partnerskapet för landsbygden var att starta ”rural lens”, 
en landsbygdsdialog och ett pilotprojektinitiativ. 

Under 1998 genomfördes landsbygdsdialogen i hela landet för att få information direkt 
från Kanadas landsbygdsbor om lokala och regionala frågor, utmaningar och 
prioriteringar (Rural Secretariat, 2000). Ett antal utmaningar kartlades, exempelvis 
rörande ekonomi och sysselsättning med brist på arbetstillfällen, förlust av traditionella 
arbetstillfällen inom den primära sektorn, nedskärningar och omstruktureringar i 
företagen, nedskärningar i offentlig förvaltning, utflyttning och brist på möjligheter för 
unga. Ett antal styrkor diskuterades också, till exempel den fina naturen, människorna, 
sammanhållningen, naturresurserna och livskvaliteten på landsbygden (Rural Secretariat, 
1998).  

I en nationell workshop om landsbygden som hölls ett år senare kartlades 11 
prioriteringar. De blev fokus i handlingsplanen Federal Framework for Action in Rural 
Canada, vilken tillkännagavs 1999:  

• Förbättra tillgången till federala statliga program och tjänster. 

• Förbättra tillgången till ekonomiska resurser för att utveckla företag och orter på 
landsbygden. 

• Tillhandahålla mer riktade möjligheter, program och tjänster för landsbygdens och 
urfolkens ungdomar.  
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• Stärka landsbygdsorternas kapacitetsuppbyggnad och utveckling av ledarskap och 
färdigheter. 

• Skapa möjligheter för landsbygdsorter att bevara och förbättra infrastrukturen för att 
utveckla orten. 

• Integrera Kanadas landsbygdsbor i dagens kunskapsbaserade ekonomi och samhälle, 
och hjälpa dem att lära sig använda tekniken. 

• Stärka den ekonomiska mångfalden på den kanadensiska landsbygden genom mer 
riktat stöd. 

• Arbeta med regionala förvaltningar för att undersöka och pilottesta nya sätt att ge den 
kanadensiska landsbygden tillgång till hälso- och sjukvård till rimliga kostnader. 

• Arbeta med regionala förvaltningar för att undersöka och pilottesta nya sätt att ge 
tillgång till utbildning till rimliga kostnader. 

• Främja strategiska partnerskap inom orter, mellan orter och mellan förvaltningar för 
att stödja utvecklingen i landsbygdsorter. 

• Marknadsföra den kanadensiska landsbygden som en plats att leva, arbeta och bilda 
familj på (Government of Canada, 2002). 

År 2000 hölls en nationell landsbygdskonferens för att utarbeta en handlingsplan för 
landsbygden, Rural Action Plan, med fokus på frågor och kommande steg för statliga 
åtgärder inom de 11 prioriteringsområdena. En årlig resultatrapport presenterades också 
av landsbygdsutvecklingsministern inför parlamentet mellan 2000 och 2003 (OECD, 
2002; Rural Secretariat, 2001a). Att uppmuntra landsbygdsdialogen var en viktig uppgift 
för landsbygdssekretariatet under en stor del av dess existens. Det skedde med hjälp av 
olika medel såsom konferenser och workshoppar på både nationell och regional nivå. 
Landsbygdsgrupperna runt om i landet bidrog också i hög grad till denna verksamhet.  

År 2001 förnyade Kanadas federala regering partnerskapet för landsbygden. Fokus låg 
kvar på horisontell politisk samordning och tillämpning av ”rural lens”, en fortsättning på 
landsbygdsdialogen och pilotprojektinitiativet samt kommunikation och uppsökande 
verksamheter (Rural Secretariat, 2002). År 2003 omfattade partnerskapet för landsbygden 
följande: landsbygdsdialog; regional samordning och landsbygdsgrupper; landsbygds-
forskning, landsbygdsutveckling och ”rural lens”; program samt kommunikation och 
uppsökande verksamheter (Agriculture and Agri-Food Canada, 2003). Från och med 
2008 inriktades landsbygdssekretariatets arbete mer allmänt mot att skapa och underhålla 
nätverk för forskning och politik, stödja orter med kartläggning och bedömning av lokala 
naturliga och kulturella tillgångar, och undanröja hinder och utmaningar när det gäller 
utveckling för att öka konkurrenskraften (Agriculture and Agri-Food Canada, 2008; 
2011a). 

Med hjälp av landsbygdssekretariatet och partnerskapet för landsbygden genomfördes en 
rad initiativ för att främja landsbygdsutvecklingen. Alla dessa initiativ bidrog till att 
stärka landsbygdspolitiken på federal nivå. Följande initiativ ingick: 

• Pilot Projects Initiative (Pilotprojektinitiativet): Initiativet finansierade kreativa 
idéer för att utveckla den kanadensiska landsbygden och isolerade områden som 
bidrog till minst en av de 11 prioriteringarna i Federal Framework for Action in 
Rural Canada (Government of Canada, n.d-c). 

• Rural and Small Town Canada Analysis Bulletin (Analysbulletin av landsbygds- 
och småstads-Kanada): Ett partnerskap med Statistics Canada som startade 1999 för 
att generera kritiska och aktuella data om landsbygdsfrågor, tendenser, möjligheter 
och utmaningar.  
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• Models for Rural Development Initiative (Initiativet för modeller för landsbygds-
utveckling): Bildades 2003 för att kartlägga, testa och utvärdera olika metoder för 
hantering av landsbygdsutvecklingsfrågor (Agriculture and Agri-Food Canada, 
2003). 

• Community Information Database (Informationsdatabas för orter): 
Informationsdatabasen för orter inrättades 2006 och var ett nätbaserat verktyg som 
innehöll sociala, ekonomiska och demografiska indikatorer för orter (Agriculture and 
Agri-Food Canada, 2011; Caledon Institute of Social Policy, 2007). 

• National Rural Research Network (Nationellt landsbygdsforskningsnätverk): Ett 
nätverk som förde samman politiker och forskare från hela Kanada i partnerskap med 
Canadian Rural Revitalization Foundation (Agriculture and Agri-Food Canada, 
2011b). 

• Rural Development Network (Landsbygdsutvecklingsnätverk): Ett forum som 
skapades 2008 för att föra samman beslutsfattare, omfattande 250 medlemmar från 41 
federala departement och myndigheter. Landsbygdsutvecklingsnätverket sysslade 
med informationsdelning och samarbete inom landsbygdsfrågor (Agriculture and 
Agri-Food Canada, 2011b).  

Det fanns också olika projekt knutna till landsbygdssekretariatets kommunikation och 
uppsökande verksamheter, till exempel en informationstjänst för landsbygden och 
regelbundna offentliggöranden av federala program och tjänster som var tillgängliga för 
Kanadas landsbygdsbor. Landsbygdssekretariatet fick visserligen inte tillräckligt med 
finansiering för en storskalig programverksamhet, men kunde ändå tillhandahålla vissa 
medel som lånades från andra departement. Alla dessa verksamheter påverkade den 
federala landsbygdspolitiken, men fokus i denna rapport ligger på ”rural lens” som ett 
verktyg för landsbygdssäkring.  

4.6 ”Rural lens” 
”Rural lens” skapades 1998 som ett politiskt verktyg för att granska federala politiska 
åtgärder och program ur de aktuella invånarnas perspektiv, det vill säga de människor 
som lever på landsbygden och i isolerade områden. En checklista för landsbygdshänsyn 
togs fram som omfattade följande frågor: 

• Hur är initiativet relevant för den kanadensiska landsbygden och isolerade områden?  

• Är effekten begränsad till ett visst landsbygdsområde eller isolerat område?  

• Har de mest sannolika positiva och negativa effekterna på Kanadas landsbygdsbor 
kartlagts och, om relevant, åtgärdats?  

• Har initiativet utformats så det motsvarar de prioriteringar som identifierats av 
Kanadas landsbygdsbor? 

• Har Kanadas landsbygdsbor tillfrågats under utvecklingen eller ändringen av 
initiativet? 

• Hur kan nyttan för Kanadas landsbygdsbor maximeras (t.ex. samarbete med andra 
parter, utveckling av lokala lösningar på lokala utmaningar, flexibilitet i 
beslutsfattandet)? (OECD, 2006).  

Utformningen av ”rural lens” 
”Rural lens” utformades för att kunna tillämpas av vilket departement som helst tidigt 
under utvecklingen av ett program eller en politisk åtgärd. Landsbygdssekretariatet tog 
fram en vägledning för tillämpningen av ”rural lens” 2001 (Guide to Using the Rural 
Lens) för att underlätta för den federala regeringens departement att använda ”rural lens” 
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(se Tabell 2). Landsbygdssekretariatet stod också till tjänst för att hjälpa departementen 
att genomföra ”rural lens”. Ingen lagstiftning krävde att övriga departement tillämpade 
”rural lens”, och det blev inga påföljder om metoden inte användes.  

”Rural lens” i praktiken 
Det finns inte mycket som tyder på att särskilt många departement i praktiken tillämpade 
”rural lens” tidigt i arbetet med att utveckla program eller politiska åtgärder. I stället 
tillämpades ”rural lens” ofta på en politisk åtgärd eller ett program efter att det nått nivån 
memorandum till kabinettet.3 En ”rural lens”-enhet inrättades inom landsbygdssekre-
tariatet. Först hade den endast en anställd men så småningom växte enheten till åtta 
anställda. Det var ”rural lens”-enhetens ansvar att granska förslag till politiska åtgärder, 
program och memorandum utifrån huvudfrågorna i Tabell 2 nedan. När granskningen var 
klar överlämnade enheten en rapport till förslagsställande departement om hur dess 
politiska åtgärd eller program kunde förbättras för att bättre motsvara förhållandena på 
landsbygd och i isolerade områden. Det är viktigt att notera att de förslagsställande 
departementen inte hade något ansvar att återrapportera till ”rural lens”-enheten eller 
landsbygdssekretariatet om hur de hanterade kommentarerna.  

  

3 I detta skede krävs endast att förslag till politiska åtgärder/program godkänns av det federala kabinettet 
innan de går till omröstning i parlamentet. Inom den kanadensiska politiken är det vanligt att regeringspartiet 
har tillräckligt många platser för att säkra att lagförslaget antas av parlamentet. Ett positivt beslut av 
kabinettet ses därför ofta som ett godkännande. 

27 

                                                 



LANDSBYGDSPOLITIK OCH LANDSBYGDSSÄKRING 

Tabell 2 Vägledning för tillämpningen av ”rural lens” 

Steg 1 Koncept 
 
Definiera initiativet (politisk åtgärd eller program) 

Steg 2 Miljögranskning och konsekvensbedömning 
 
Hur är initiativet relevant för den kanadensiska landsbygden och isolerade områden? 
Är det begränsat till ett visst landsbygdsområde eller isolerat område? 
Vilka är de potentiella ekonomiska effekterna på landsbygd och isolerade områden? 
Vilka är de potentiella sociala effekterna på landsbygd och isolerade områden? 
Vilka är de potentiella miljöeffekterna på landsbygd och isolerade områden? 
Vilka är de potentiella kulturella effekterna på landsbygd och isolerade områden?  
Hur kan effekterna på landsbygd och isolerade områden mätas? 

Steg 3 Kartläggning av personer och organisationer som behöver involveras eller delta i samråd 

Steg 4 Utveckling och utformning 

Steg 5 Kommunikation genom lämpliga mediekanaler för att nå ut till landsbygd och isolerade 
områden 

Steg 6 Validering och samråd (vid behov)  
 
Kartlägga vem som är involverad, vem som behöver delta i samråd och när, samt deras 
behov 

Steg 7 Förfining av initiativet 
  
Inkludera resultat från samrådet vid behov  
Kartlägga resurser som finansiering, personal och organisation 

Steg 8 Godkännande 

Steg 9 Genomförande av program 

Steg 10 Uppföljning och utvärdering 

Källa: Rural Secretariat, 2001b 

4.7 Utvärdering, framgångar och utmaningar 
Mellan 2000 och 2003 tog landsbygdssekretariatet fram en årsrapport till parlamentet, 
som beskrev huvudinitiativen i partnerskapet för landsbygden. Efter 2003 ingick 
information om landsbygdssekretariatets arbete i rapporterna från departementet för 
jordbruk och jordbrukslivsmedel, där endast vissa bitar lyftes fram i fråga om utgifter och 
uppnådda resultat. 

Många framsteg som ”rural lens”-enheten och landsbygdssekretariatet gjorde skedde ”i 
kulisserna”. När ”rural lens” fungerade effektivt förstod beslutsfattarna i andra 
departement vilka konsekvenser politiska åtgärderprogram kunde få för landsbygdsorter 
och ändrade dem så de speglade dessa förhållanden. Om det blev lyckat fick det 
departement som ansvarade för åtgärden eller programmet äran, inte landsbygds-
sekretariatet eller ”rural lens”-enheten. 

Med det sagt bidrog ”rural lens” till en rad nya initiativ som var riktade till landsbygds-
orter. Bland dem finns till exempel finansiering av infrastruktur på landsbygden (över 427 
miljoner kanadensiska dollar) och hälsodepartementets upprättade av en byrå för 
landsbygdshälsa. Tillgången till den federala regeringens tjänster förbättrades också 
genom fler servicepunkter med namnet Service Canada runt om i landet. Ytterligare 
investeringar gjordes också i samhällsutvecklingsprogrammet och samhällsutvecklings-
företag etablerade sig på fler landsbygdsorter (Rural Secretariat, 2001a). Landsbygds-
sekretariatet och ”rural lens” underlättade också bildandet av ett pilotprogram för 
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bredband på landsbygden, Industry Canada’s Broadband for Rural and Northern 
Development, och initiativet National Satellite Initiative (Rural Secretariat, 2003). 

Trots framgångarna, partnerskapen och engagemanget i den kanadensiska landsbygden 
mötte både landsbygdssekretariatet och ”rural lens” utmaningar. För det första placerades 
landsbygdssekretariatet och ”rural lens” under ett sektorsbundet departement med 
jordbruksinriktning. Det innebar att landsbygden ofta jämställdes med jordbrukssektorn, 
medan departement med annan inriktning än jordbruk ofta inte såg något samband med 
landsbygdssekretariatet och ”rural lens”. För det andra hade inte landsbygdssekretariatet, 
som en enhet inom ett sektorsbundet departement, någon befogenhet att driva horisontell 
samordning, trots sitt mandat. Det var i stället beroende av att en aktiv minister 
”övertalade” andra departement att tillämpa ”rural lens” och ta hänsyn till effekterna på 
den kanadensiska landsbygden.4 

Därför var det upp till enskilda departement att avgöra i vilken grad ”rural lens” skulle 
tillämpas, och de flesta departement struntade i det med få följder. ”Rural lens” 
tillämpades ofta bara när medlemmar av landsbygdssekretariatet granskade memorandum 
till kabinettet som hade lämnats in av ett förslagsställande departement för godkännande. 
Det innebar dock att sekretariatet alltid kontrollerade ”i backspegeln” att inte den 
kanadensiska landsbygden hamnade på efterkälken (nyckelinformatör, 2016). Inte heller i 
detta skede kunde landsbygdssekretariatet tvinga andra departement att tillämpa 
landsbygdssäkring.  

För det tredje hade landsbygdssekretariatet ytterst få anställda och begränsade 
ekonomiska resurser för att försöka tillämpa landsbygdssäkring och påverka en rad 
politiska frågor, vilket var både en utmaning och en möjlighet (Savoie, 2006). Vissa 
hävdade att sekretariatet ständigt rättfärdigade sin existens inför kabinettet för att få 
finansiering, vilket hindrade långsiktig planering. Bristen på programmedel påverkade 
samtidigt den politiska betydelsen. De begränsade ekonomiska resurserna hindrade 
däremot konkurrens från andra departement och gjorde att landsbygdssekretariatet kunde 
fokusera på sitt mandat och samarbeta med andra departement.  

4.8 Slutsatser 
Erfarenheterna från landsbygdssekretariatet och ”rural lens” i Kanada ger ett antal viktiga 
lärdomar som bör beaktas i andra länder.  

Det spelar roll var landsbygdsutvecklingsenheten och ”rural lens” är placerade  
Landsbygdsutvecklingsenheten hade sluppit sin ”jordbruksstämpel” om enheten och 
ansvaret för samordningen av ”rural lens” hade legat i en central regeringsbyggnad, till 
exempel Privy Council, i stället för ett sektorsbundet departement. Placering hos en enhet 
såsom Privy Council skulle dessutom ha främjat horisontell politisk samordning och 
underlättat starkare relationer mellan ”rural lens” och den federala regeringens övriga 
departement. För att ”rural lens” ska få ett meningsfullt stöd krävs också ett erkännande 
från administrationen (t.ex. vice ministrar såsom Deputy Minister och Assistant Deputy 
Minister) för att bedriva en horisontell verksamhet inom sektorsbundna departement. 

Landsbygden behöver en talesperson 
Under sin mandatperiod hade landsbygdssekretariatet antingen en inrikesminister eller en 
jordbruksminister med i kabinettet som en viktig röst i landsbygdsfrågor. Att tillsätta en 
landsbygdsutvecklingsminister skulle ge prioritet åt landsbygdsfrågor. 

4 I Kanada finns det centrala myndigheter som har befogenhet över andra departement (t.ex. 
premiärministern, Privy Council och Treasury Board) och sektorsbundna departement som inte har 
någon befogenhet att styra över andra departement. 
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”Rural lens” utan befogenheter blir en föreslagen metod  
Som redan noterats var aldrig ”rural lens” obligatorisk för något departement, inte ens det 
kanadensiska jordbruksdepartementet, och landsbygdssekretariatet hade varken mandat 
eller verktyg att driva igenom ett deltagande. Erfarenheterna från Kanade visat tydligt att 
det krävs lagstiftning, personal och ekonomiska resurser för att landsbygdsäkring ska 
tillämpas effektivt och ha några befogenheter.  

Landsbygdssäkringen ska visas upp i praktiken 
Införandet av ”rural lens” var kulmen på många diskussioner, workshoppar och 
konferenser som ordnades av landsbygdssekretariatet. När ”rural lens” väl hade införts 
skedde dock det mesta arbetet bakom kulisserna. Inte många detaljer offentliggjordes om 
verksamheten, till exempel hur många initiativ som granskades, vilka departement som 
tillämpade ”rural lens” och vilka som inte gjorde det, vilka förändringar som föreslogs 
eller vilka förändringar som berodde på ”rural lens”. Genom att visa upp ”rural lens” i 
praktiken kan man demonstrera dess betydelse, både för regering och förvaltning och för 
allmänheten. 

Partnerskap med central statistikbyrå är nödvändigt från första början  
Över 60 analysbulletiner av landsbygds- och småstads-Kanada publicerades av Statistics 
Canada med ekonomiskt stöd av landsbygdssekretariatet. Statistics Canada hade tillgång 
till data och kunde göra analyser som uppfyllde högsta standard, och bulletinerna innehöll 
kritiska och aktuella data om landsbygdsfrågor, tendenser, möjligheter och utmaningar. 
De data som genererades i analysbulletinerna av landsbygds- och småstads-Kanada var 
viktiga för att landsbygdssekretariatet skulle kunna rättfärdiga sina program och sin 
finansiering, och de användes även för att uppmuntra andra departement att tillämpa 
”rural lens”.  

Det är viktigt att skapa dialog mellan olika myndighetsnivåer 
Landsbygdsgrupperna var värdefulla forum som förde samman alla departement på 
federal och regional nivå för diskussioner om landsbygdsfrågor. Under diskussionerna 
uppstod möjligheter till informationsutbyte och samfinansiering av projekt. Landsbygds-
grupperna var olika framgångsrika i olika regioner, men det är tydligt att starka 
landsbygdsgrupper var en bra investering för partnerskap, kunskapsspridning och 
sammankoppling av federala och regionala initiativ.  

År 2016 finns det inte längre någon formell mekanism inom den kanadensiska regeringen 
för att kontrollera att nya politiska åtgärder och program är anpassade till landsbygds-
orter. Landsbygdssekretariatet fick inte sitt mandat förnyat 2013 och inget federalt 
departement har tagit över dess roll. Beslutet ingick i en serie genomgripande 
nedskärningar i federala statliga program och politik av det styrande politiska partiet i vad 
som har beskrivits som en reträtt från landsbygden. Vid samma tidpunkt hävdade 
Agriculture Canada att den federala regeringen skulle fortsätta att använda rural lens, 
dock utan en formell mekanism. I uttalandet hävdades också att landsbygden kan dra 
nytta av möjligheterna på egen hand. Landsbygdsforskare och organisationer såsom Rural 
Caucus for the Federation of Canadian Municipalities har uttryckt djup oro över detta 
beslut (Wilson 2013). För närvarande finns det enheter inom federala departement som 
har tonvikt på landsbygdsfrågor, men dessa enheter inte har mandat bortom det egna 
departementet. 
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5 Landsbygdssäkring i Storbritannien 

5.1 Sammanfattning 
1. I denna rapport granskas aktiviteter inom landsbygdssäkring i Storbritannien med 

fokus på England, Nordirland och Skottland. Det finns likheter och skillnader 
mellan de tre länderna beträffande hur de har genomfört landsbygdssäkring.  

2. I England har det funnits ett krav på att landsbygdssäkring ska genomföras sedan 
2000. Beslutsfattare i Nordirland har haft ett åtagande att landsbygdssäkra sedan 
2002, men i maj 2016 introducerade Nordirland en lag som kräver att alla 
beslutsfattare ska beakta landsbygdens behov.  

3. Skottland har haft ett annorlunda tillvägagångssätt och har hittills inte genomfört 
landsbygdssäkring med förklaringen att beslutsfattare alltid automatiskt har tagit 
hänsyn till landsbygdsfrågor (det vill säga att landsbygden är integrerad i den 
allmänna politiken). En ny tvärpolitisk politikergrupp har dock nyligen etablerats 
av skotska regeringens politiska grupp för landsbygden för att informera och öka 
kännedomen om landsbygdsfrågor. Under de kommande 1‒2 åren kommer 
sannolikt “ö-säkring” att bli ett lagstadgat krav i Skottland vilket kan resultera i 
lobbying för landsbygdssäkring. 

4. De varierande stadierna av utveckling av landsbygdssäkringen i respektive land 
speglar, åtminstone i viss mån, de skilda förhållanden som de olika lands-
bygderna präglas av. Exempelvis hävdar man i Skottland att man alltid har tagit 
hänsyn till landets rurala prägel (särskilt i högländerna och på öarna) i 
beslutsprocesserna. England är dock annorlunda eftersom många landsbygds-
områden ligger nära storstadsregionerna och landet som helhet är mycket mer 
urbaniserat, vilket innebär att större ansträngningar har krävts att förmå 
beslutsfattarna att “tänka landsbygd” när beslut ska fattas.  

5. När det gäller att dra lärdom av andras erfarenheter behöver svenska besluts-
fattare beakta att en politisk strategi som fungerar bra i ett land inte bara enkelt 
kan överföras till ett annat land. Den här analysen av landsbygdssäkring i 
Storbritannien har ändå några viktiga lärdomar som är lämpliga att överväga. 

6. Trots att England gjorde sitt åtagande 2000 har genomförandet av landsbygds-
säkring varit inkonsekvent i landet. Det finns inga påföljder för beslutsfattare 
eller ministerier som misslyckas med landsbygdssäkring. Samma sak gäller i 
Nordirland. Det är för tidigt att säga om det nyligen genomförda lagstadgade 
kravet på landsbygdssäkring kommer att leda till mer framgångsrika resultat för 
samhällen på landsbygden.  

7. Det krävs tydlighet vad gäller förhållandet mellan landsbygdssäkring och en 
integrering av landsbygdsfrågorna i politiken. I England och Nordirland har det 
skett en förskjutning under de senaste åren från att säkerställa att landsbygds-
säkring tillämpades till att integrera frågorna, det vill säga att göra anpassningar 
utifrån de lokala behoven, oavsett om det gäller landsbygder eller städer. Det 
gäller att man har förståelse för att alla landsbygdsområden inte är likadana och 
att man måste vara flexibel för att kunna möta upp de lokala förhållandena. Man 
hävdar nu att effektiv landsbygdssäkring är oerhört viktigt för att framgångsrikt 
integrera landsbygdsfrågorna i övriga områden inom politiken ‒ ett synsätt som 
mer liknar Skottlands, som har deklarerat sin strävan att hellre integrera behoven 
i sina landsbygdsområden i all lagstiftning, än att ha en speciell mekanism för 
landsbygdssäkring. I praktiken speglar detta en acceptens av att vissa frågor som 
rör landsbygden måste hanteras med en särskild landsbygdspolitik, men att fokus 
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bör ligga på att arbeta fram en bättre politik där landsbygdsperspektivet är 
integrerat, baserat på välgrundade fakta, och som passar alla orter. 

8. Där det finns ett krav på landsbygdssäkring måste förväntade åtgärder och 
resultat vara tydliga, uppnåeliga och mätbara. De måste alltså innefatta mer än 
enkla kontroller om huruvida politiken har en avvikande inverkan på landsbygds-
områden. Om sådant identifieras måste åtgärder vidtas för att anpassa politiken 
och arbeta bort eventuell negativ inverkan på landsbygden, för att förbättra 
utfallet för dem som bor och verkar där. 

9. Landsbygdssäkring måste genomföras av statliga beslutsfattare med vägledning, 
underlag och löpande stöd från the Department of rural affairs samt med insatser 
från andra intressenter där så behövs. Åtgärder för landsbygdssäkring måste 
införlivas i departementens långsiktiga planering och årliga rapportering.  

10. För mest effektivt resultat måste landsbygdssäkring tillämpas systematiskt och 
vara helt integrerat i beslutsfattandeprocessen från start via planering, genom-
förande och utvärdering. Det är mycket viktigt att få till en acceptans för vikten 
av landsbygdssäkring inom departementen och det kan bli aktuellt med 
sanktioner för departement som inte landsbygdssäkrar på adekvat sätt. 

11. Åtgärderna för landsbygdssäkring måste följas upp, och fram- och motgångar 
samt de mekanismer som används ska registreras och rapporteras öppet och 
transparent. Om detta inte utförs av en oberoende part måste det utföras av det 
departement som ansvarar för landsbygdsfrågor som en del av deras årliga 
rapporteringskrav. 

12. Andra viktiga intressenter bör engageras för att bistå regeringen med 
landsbygdssäkringsarbetet på riksnivå. Det krävs mekanismer för att underlätta 
regelbunden dialog och för att säkerställa noggrannhet i underlag och data som 
läggs fram och används. 

13. Landsbygdssäkring måste även göras på regional och lokal nivå, speciellt då 
ansvar och resurser delegeras till den lokala nivån. Här spelar lokala 
beslutsorgan, även här bistådda av landsbygdsintressenter, en viktig roll,. 
Anpassad rådgivning och stöd kommer att krävas så att landsbygdssäkringen sker 
på effektivt sätt.  

14. Det kan även vara lämpligt att utförandeorgan åtar sig landsbygdssäkring, 
speciellt eftersom politiska funktioner i allt högre grad överlåts till sådana organ. 
Ett bra exempel i England är Government Department of Health och dess 
utförandeorgan Public Health England och NHS England. 

15. Åtgärderna för landsbygdssäkring måste klara tidens prövningar oavsett regering 
och styre samt skiftande politik och politisk agenda. De måste gälla alla 
myndigheter i lika mån, och måste vara enkla och inte betungande att anamma. 
De får inte leda till att landsbygdsfrågor marginaliseras.  

16. Landsbygdssäkring måste presenteras som ett positivt initiativ. Den offentliga 
sektorn i Storbritannien (liksom överallt) står inför oerhörda nedskärningar ‒ 
personal, kapacitet och resurser blir alltmer begränsade. Men att genomföra 
landsbygdssäkring är inte resursneutralt. Ett tillräckligt stort antal analytiker 
kommer att krävas för att utföra det nödvändiga arbetet med befintliga och nya 
statistiska uppgifter. Landsbygdssäkring får inte uppfattas som en extra börda. 
Istället ska det ses som ett sätt att bli mer effektiv i fråga om utgifter och 
allokering av allt knappare resurser. Andra politiska förändringar (t.ex. Brexit i 
Storbritannien) kan innebära att landsbygdssäkring i framtiden måste anta en 
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viktigare roll i att bistå med information vid utgiftsbeslut (t.ex. när europeiskt 
kapital försvinner och nationella myndigheter krävs på ersättningskapital).  

5.2 Inledning 
I denna rapport granskas befintliga system för landsbygdssäkring i Storbritannien och 
fokuserar på erfarenheter från England (Avsnitt 2), Nordirland (Avsnitt 3) och Skottland 
(Avsnitt 4). I rapporten beskrivs bakgrunden till landsbygdssäkring i respektive land, hur 
landsbygdssäkring har genomförts, vad man har uppnått, några av de större utmaningarna 
samt hur landsbygdssäkringen har utvecklats över tid. Fakta samlades in för denna 
rapport genom granskning av publicerade källor och genom några riktade diskussioner 
med relevanta personer. 

Scotland’s Rural College (SRUC) fick i uppdrag att genomföra det här arbetet av 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). Rapporten 
utgör en del av ett bredare faktaunderlag med internationella erfarenheter av 
landsbygdssäkring, vilket ska tjäna som information till diskussioner i Sveriges 
parlamentariska landsbygdskommitté om genomförandet av landsbygdspolitik och/eller 
landsbygdssäkring i Sverige. 

Vart och ett av följande avsnitt i rapporten fokuserar på landsbygdssäkring i olika delar 
av Storbritannien. Avsnittet om England är det mest innehållsrika. Det återspeglar 
landsbygdssäkringen sedan år 2000 och innefattar ett betydande faktaunderlag om 
processen. Avsnittet om England innehåller fem underavdelningar som täcker följande: 

1. Vad är landsbygdssäkring och varför genomfördes det? Vilka mål ställdes upp 
från början för landsbygdssäkringen?  

2. Hur fungerar landsbygdssäkring? 

3. Vad har man uppnått med landsbygdssäkring? Hur utvärderas resultaten? 

4. Vilka är de största utmaningarna för effektiv landsbygdssäkring? 

5. Hur har genomförandet av landsbygdssäkring förändrats över tid? Hur kan 
framtida åtgärder för landsbygdssäkring stärkas?  

Avsnittet om Nordirland är kortare men följer samma struktur och återspeglar de liknande 
metoder som applicerats i de båda länderna. Avsnittet om Skottland har en annan 
uppställning eftersom man där har använt en annan metod och aldrig formellt utövat 
landsbygdssäkring.  

Innan vi fortsätter är det kanske bra att kort beskriva klassificeringen av landsbygds-
områden i de tre länderna. 

• England ‒ områden som ligger utanför samhällen som har en befolkning på över 
10 000 invånare definieras enligt klassificeringen som landsbygdsområden. Cirka 18 
procent av den engelska befolkningen lever i landsbygdsområden5. 

• Nordirland ‒ generellt definieras landsbygdsområden i Nordirland som samhällen 
med färre än 4 500 invånare. Detta svarar för ungefär 35 procent av Nordirlands 
befolkning6.  

• Skottland ‒ landsbygdsområden i Skottland definieras som samhällen med färre än 
3 000 invånare. Landsbygdsområden svarar för 98 procent av den skotska landytan 
och för 18 procent av befolkningen7. 

5https://www.gov.uk/government/collections/rural-urban-classification.  
6http://www.nisra.gov.uk/geography/UrbanRural.htm.  
7http://www.gov.scot/Topics/Statistics/About/Methodology/UrbanRuralClassification.  
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5.3 Landsbygdssäkring i England 

Vad är landsbygdssäkring och varför genomfördes det? Vilka mål ställdes 
upp från början för landsbygdssäkring? 
År 2000 lanserades ett officiellt, obligatoriskt åtagande att landsbygdssäkra all 
inrikespolitik8 i England. I praktiken innebar det att myndigheterna skulle införa 
systematiska metoder så att samtliga politiska områden, program och initiativ ‒ såväl 
nationella som regionala ‒ skulle ta hänsyn till landsbygdens förhållanden och behov. 
Som en del av beslutsfattningsprocessen, från planering till genomförande, förväntades 
det därför att beslutsfattare inom enskilda departement systematiskt skulle “tänka 
landsbygd”, genom att  

• ta hänsyn till huruvida det är troligt att deras politik kommer att ha en avvikande 
inverkan på landsbygdsområden på grund av speciella förhållanden eller behov 

• utföra en korrekt bedömning av sådan inverkan om den bedöms bli väsentlig 

• anpassa politiken, där så behövs, med lösningar som ska svara mot landsbygdens 
behov och förhållanden.  

Den övergripande målsättningen med landsbygdssäkringen är att regeringen ska ta 
hänsyn till landsbygdens intressen, men de faktiska målen för landsbygdssäkringen har 
inte blivit tydligt uttalade.  

Baserat på tillgänglig dokumentation kan målen tolkas såsom att först ska tillräckligt med 
information tas fram för att påvisa huruvida politik/program har en avvikande (negativ) 
inverkan i landsbygdsområden och sedan vidta åtgärder för att lindra denna negativa 
påverkan för att försäkra sig om att lösningarna är rättvisa, oberoende geografiskt 
område. Landsbygdssäkring skulle därför bli mer än en process. Den skulle leda till 
åtgärder, som att anpassa en sådan politik eller ett sådant program där inverkan på 
landsbygdsområden är potentiellt negativ, för att förbättra resultaten för samhällen på 
landsbygden. 

Det fanns två huvudsakliga orsaker till att landsbygdssäkring introducerades vid denna 
tidpunkt, en allmän inom EU och en som var mer specifik för England. För det första 
pågick det under 1990-talet en utveckling i många EU-länder mot att fokusera mindre på 
att förbättra jordbrukssektorn för att kunna utveckla landsbygden och mer på att öka och 
förbättra de lokala resurserna i vissa geografiska områden (det vill säga en områdes-
baserad strategi, såsom EU:s Leader-program som lanserades 1991). Som en återspegling 
av denna generella politiska förändring började medlemsstaterna granska sin landsbygds-
politik, och landsbygdsdepartement (i motsats till enbart jordbruk) inrättades i många 
OECD-länder9.  

För det andra kritiserades den brittiska staten för att, som värst, ignorera landsbygdsfrågor 
eller, åtminstone, ta bristfällig hänsyn till dem vid utveckling och genomförande av sin 
politik. Den brittiska labourregeringen under Tony Blair betraktades av många som 
särskilt okänslig för landsbygdens problem10.  

8 Department of the Environment, Transport and the Regions (DETR)/Ministry of Agriculture, Fisheries and 
Food (MAFF) (2000) Our Countryside: The Future – A Fair Deal for Rural England, CM 4909. London: The 
Stationery Office. Tillgänglig på: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20050301192907/defra.gov.uk/rural/.  
9För ytterligare diskussioner, se: Shortall, S. and Alston, M. (2016) To Rural Proof or Not to Rural Proof: A 
Comparative Analysis, Politics and Policy, Vol 44, No. 1 pp. 35-55. 
10 Lowe, P. and Ward, N. (2001) New Labour, New Rural Vision? Labour’s Rural White Paper, Political 
Quarterly 72, 386-390; Ward, N. and Lowe, P. (2007) Blairism and the Countryside: The Legacy of 
Modernisation in Rural Policy, Centre for Rural Economy Discussion Paper Series No. 14 (juni). 
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Sedan lanseringen år 2000 har den brittiska regeringens åtaganden för landsbygdssäkring 
förnyats flera gånger. Institutionernas roller har förändrats och metoderna som använts 
har ändrats (se avsnitt 2.5). I grunden har dock målet för landsbygdssäkring ‒ att 
garantera rättvisa resultat i hela landet för människor, företag och samhällen i städer och 
på landsbygden ‒ förblivit oförändrat. 

Innan vi går vidare till nästa avsnitt kan det vara värt att notera att OECD:s granskning av 
landsbygdspolitiken i England 2011 sammanfattade att “England är unikt bland OECD-
länder i det att man har utvecklat landsbygdssäkring och integrering av landsbygds-
frågorna i övrig politik. I denna sammanfattning noteras att de geografiska, ekonomiska, 
politiska, sociala, kulturella och ideologiska förhållandena ‒ inklusive både officiella 
definitioner och informell, kulturell förståelse för landsbygden ‒ varierar kraftigt mellan 
olika länder. Detta måste uppmärksammas när länder söker dra lärdom från andras 
politiska erfarenheter. Det går troligen inte att helt enkelt bara överföra en politik eller 
metod från ett land till ett annat.11  

Hur fungerar landsbygdssäkring? 
• Ansvaret för landsbygdssäkring ligger hos beslutsfattare på enskilda 

myndigheter: Den brittiska regeringens ledande departement för landsbygdsfrågor 
(the Department for the Environment, Food and Rural Affairs, Defra) 
landsbygdssäkrar inte departementens politik i regeringen (men de måste 
landsbygdssäkra sin egen). Varje departement har en utsedd central kontakt som 
samordnar aktiviteterna inom landsbygdssäkring.  

• Landsbygdssäkring måste bedrivas i början av den politiska processen: 
Landsbygdssäkring måste införlivas redan i utformningen av politikområden politiska 
beslut och följas upp genom hela processen med implementering och utvärdering. 

• Rollen för Department of Rural Affairs: Sedan 2005 har Defras roll inom 
regeringen varit som “landsbygdens förespråkare” (Rural champion). År 2011 
etablerades Defras enhet för politik rörande landsbygdssamhällen (RCPU) som skulle 
fungera som ett internt center för landsbygdsexpertis och erbjuda råd, guidning och 
workshoppar till andra departement i deras arbete med landsbygdssäkring (enheten 
finns inte längre och dess arbete ligger nu inom Defras grupp för landsbygdspolitik).  

• Verktyg för landsbygdssäkring: En checklista för beslutsfattare skapades först av 
brittiska Countryside Agency (ett oberoende offentligt organ) år 2001 i syfte att förse 
nationella beslutsfattare med ett systematiskt ramverk för landsbygdssäkring som 
kunde användas från beslutsprocessens tidiga stadier och framåt12. Den kunde 
anpassas för användning på regional och lokal nivå, samt under genomförande- och 
utvärderingsstadierna. Checklistan innehåller ett antal frågor för att identifiera 
eventuella avvikande effekter för landsbygdsområden, samt några förslag på lämpliga 
anpassningar. Exempelvis frågas i checklistan om en policy skulle kosta mer att 
tillämpa i ett landsbygdsområde där det är stora avstånd mellan klienterna. Där så var 
fallet uppmuntrades beslutsfattarna att överväga möjliga lösningar, till exempel 
gemensam tillämpning för att minska kostnader eller att lägga till en ”gleshetsfaktor” 
i finansieringsformeln.  

• Riktlinjer för landsbygdssäkring: De mest aktuella riktlinjerna på riksnivå 
utfärdades i september 201313, och gav information till beslutsfattare om varför de 

11För ytterligare diskussioner i detta ämne, se: Shortall, S. and Alston, M. (2016) To Rural Proof or Not to 
Rural Proof: A Comparative Analysis, Politics and Policy, Vol 44, No. 1 pp. 35-55. 
12 Countryside Agency (2001) Rural proofing – policy makers’ checklist, Countryside Agency, Cheltenham 
(oktober).  
13Defra (2013) Guide to Rural Proofing, National Guidelines, Defra, London. Tillgänglig på: 
https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-rural-proofing-national-guidelines.  
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behöver landsbygdssäkra, några grundläggande fakta om den engelska landsbygdens 
egenskaper samt exempel på lyckade insatser. Riktlinjerna visar hur beslutsfattare bör 
utöva landsbygdssäkring inom det politiska arbetet (detta återges i Bilaga 1 och 
inkluderar Defras förslag till vilka viktiga frågor som beslutsfattare behöver ta hänsyn 
till vid varje steg). Riktlinjer finns även för specifika sektorer, till exempel hälsa.14 

• Uppföljning av landsbygdssäkring på riksnivå: The Countryside Agency (CA, 
1999‒2005) och dess efterföljande organisation, the Commission for Rural 
Communities (CRC, 2006‒2013), båda oberoende offentliga organ, fick självständiga 
roller som oberoende rådgivande, övervakande och rapporterande organ (vilket 
angavs i lagstiftningen). Detta omfattade utgivning av årliga granskningar för att 
rapportera framstegen inom myndigheterna. Den centrala kontaktperson som utsetts i 
respektive departement höll regelbundna möten med personal från CA för att 
rapportera om aktiviteter.  

• Oberoende granskning av landsbygdssäkring: Åtskilliga oberoende granskningar 
av landsbygdssäkring har genomförts sedan år 2000. En del av arbetet har utförts av 
forskningskonsulter15 medan annat arbete har utförts av brittiska 
parlamentarikerkommittéer16 och av oberoende “expertpaneler”17. 

• Landsbygdssäkring på regional nivå: På regional nivå skulle statlig förvaltning 
(Government Offices, GO,18 har numera upphört) samarbeta med andra intressenter 
för att genomföra landsbygdssäkring. GO:er skulle också tillhandahålla information 
om landsbygdssäkring till CA för deras årliga rapportering. På subregional nivå 
förväntas lokala myndigheter (t.ex. kommuner) landsbygdssäkra all politik medan 
enskilda samhällen har en roll i att tillföra åsikter från lokalbefolkningen på 
landsbygden 19. Övriga intressenter, inklusive universitetsforskare, har en ad hoc-roll 
inom landsbygdssäkring.20 

Som avslutning av detta avsnitt kan det vara intressant att notera att landsbygdssäkring 
lyfter vissa grundläggande frågor för beslutsfattare som antingen genomför 
landsbygdssäkring eller diskuterar det. Vad är det till exempel som ska uppnås med 
landsbygdssäkring? Handlar det om att garantera samma utfall för invånare på 
landsbygden som i städer? Är det möjligt, önskvärt eller förväntat? Ska till exempel alla 
ha rätt att ha ett maximalt längsta avstånd till en speciell tjänst från där man bor? 
Förväntar sig landsbygdsbor detta och är det rent praktiskt med tanke på de högre 
kostnaderna för leveranser i landsbygdsområden? Åtminstone bör samhällen på 
landsbygden kanske “med rätta förvänta sig att all regeringspolitik och alla program bör 
vara så flexibla att de kan tillämpas rättvist i deras områden och tillhandahålla 
kvalitetstjänster som uppfyller deras behov i vardagen”21. 

Dessutom ‒ gör vi rätt när vi jämför landsbygd och stad, eller är det en falsk uppdelning? 
Lyfter landsbygdssäkring grundläggande frågor för beslutsfattarna om det hållbara i att 

14https://www.gov.uk/guidance/rural-proofing-guidance.  
15 Se exempelvis GHK (2008) Rural Proofing Review, Report for the Commission for Rural Communities by 
GHK Consultants, London (april). 
16http://www.parliament.uk/business/committees/committees-archive/environment-food-and-rural-
affairs/efra-pn68-081028/ 
17 Se exempelvis: Lord Cameron of Dillington (2015) Independent Rural Proofing Implementation Review, 
Report to Defra (januari). Tillgänglig på: https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing-
independent-implementation-review-lord-cameron-review.   
18 Representerar tolv departement ur den brittiska regeringen i regionerna. 
19http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Module=More&Location=None&ProjectID=18130.  
20 År 2005 ombads exempelvis centret för landsbygdsekonomi vid Newcastles universitet att landsbygdssäkra 
den regionala ekonomiska strategin för nordöstra England. 
21 Defra (2012) Rural Statement, Defra, London. Tillgänglig på: 
https://www.gov.uk/government/publications/rural-statement-2012.  
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behålla människor i samhällen på landsbygden22? Istället för att det ska betraktas som en 
“särskild förmån” för landsbygden, kan landsbygdssäkringen bidra till att man beaktar de 
positiva sidorna av att människor bor på landsbygden, till exempel de allmännyttiga varor 
som produceras där? Medan diskussionen om landsbygdssäkring har tenderat att fokusera 
mer på processen än på resultaten förblir dessa grundläggande frågor obesvarade, och det 
bidrar till beslutsfattarnas bristande förståelse och engagemang23.  

Vad har man uppnått med landsbygdssäkring? Hur utvärderas resultaten? 
Som vi nämnt i avsnitt 2.2 tilldelades CA och efterträdarorganisationen CRC uppgiften 
att göra en oberoende övervakning av aktiviteter inom landsbygdssäkring. Den generella 
slutsatsen från deras årsrapporter från 2001‒2007 var att framstegen inte var konsekventa 
inom departementen och de konkreta resultaten var en besvikelse24. I de tidiga 
rapporterna från 2001 och 2002 noterar man exempelvis att checklistan hade fått 
omfattande spridning och att departementen hade utsett sina kontaktpersoner, men det 
fanns begränsat med belägg för att landsbygdssäkring hade införlivats i beslutsfattande-
processen.  

Åren 2003‒2004 rapporterades det om årliga framsteg och att landsbygdssäkring hade 
blivit rutin och en integrerad del av vissa departements beslutsprocesser, dock inte 
tillräckligt tidigt i processen. Rapporten för 2004‒0525 innehåller uppgifter om vissa 
betydande framgångar inom landsbygdssäkring, men den övergripande slutsatsen var att 
landsbygdssäkring fortfarande inte gav allt som CRC eller landsbygdssamhällena 
önskade. År 2006 bekräftades att Defra hade börjat etablera sig som landsbygdens 
förespråkare (rural champion) inom regeringen, men det fanns även önskemål om att 
Defra skulle utveckla en mer proaktiv strategi för att främja landsbygdssäkringen. 
Rapporten efterlyser också bättre granskning av särskilda utskott i parlamentet samt 
brittiska riksrevisionen och revisionskommittén vad gäller landsbygdssäkring.26  

År 2007 noterades fortfarande stora misslyckanden, såsom att landsbygdssäkring 
fortfarande var beroende av bedömningar av enskilda beslutsfattare och inte skedde i 
början av beslutsprocessen, att uppföljningen och rapporteringen var bristfällig samt att 
tillämpningen av klassificeringen av landsbygd/stad i statistikunderlag inte gjordes 
konsekvent. Sammanfattningsvis noterar man i rapporterna att “det är tydligt att det finns 
mer att göra för att integrera ’landsbygden’ i departementens arbete på ett bra och 
systematiskt sätt”.27  

Årsrapporterna för landsbygdssäkring noterade dock vissa framgångar, speciellt där 
landsbygdssäkring hade integrerats i starten av beslutsprocessen och/eller där 
beslutsfattarna på förhand hade avgjort att särskilda åtgärder sannolikt skulle vara 
relevanta för landsbygden, samt där ledande departementspersonal hade engagerats. De 
större framgångarna omfattade följande: 

• HM Treasury:s Green Book nämner uttryckligen landsbygdssäkring: Green Book 
innehåller riktlinjer till offentliga organ om hur man bedömer förslag innan medel 

22Shortall, S. (2009) Does Rural Proofing Make Sense? Presentation för Centret för studier av glesbygd och 
landsbygd, Universitet för högländerna och öarna (april). 
23 Se exempelvis GHK (2008) Rural Proofing Review, Report for the Commission for Rural Communities by 
GHK Consultants, London (april).  
24För en mer detaljerad diskussion, se Atterton, J. (2008) Rural Proofing: A Formal Commitment in Need of 
Review, Centre for Rural Economy Discussion Paper Series No. 20 (november). Tillgänglig på: 
http://www.ncl.ac.uk/cre/publish/discussionpapers/ (DP 20) 
25 Commission for Rural Communities (2005) Rural Proofing Report 2004-2005, Commission for Rural 
Communities, Cheltenham (november). 
26 Commission for Rural Communities (2006) Challenging Government to meet rural needs: Rural Proofing 
Monitoring Report 2006, Commission for Rural Communities, Cheltenham (november). 
27 Commission for Rural Communities (2007) Monitoring Rural Proofing 2007, Commission for Rural 
Communities (november). 
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anslås till en policy, ett program eller ett projekt. En sådan utvärdering omfattar en 
bedömning av huruvida förslagen har olika inverkan på landsbygden jämfört med 
andra områden28.  

• Landsbygdssäkring måste ingå när departement förbereder konsekvensbedömningar 
som analyserar skäl för statliga åtgärder, de huvudsakliga alternativen som regeringen 
beaktar och vilket som prioriteras, hur och i vilken mån politiken har inverkan på 
olika individer och organisationer, samt uppskattade kostnader och bedömd nytta.29 
För närvarande finns två “öppna” frågor beträffande landsbygdssäkring, nämligen 
följande två:  

o Kommer förslagen att påverka hur resurser eller tjänster som stöder 
sammanhållningen i samhället eller på andra sätt påverkar livskvaliteten i 
enskilda samhällen tillhandahålls? 

o Kommer landsbygdsområden att påverkas annorlunda än tätorter, och 
kommer det att få specifika regionala eller lokala effekter?30 

• Energibolagens skyldighet (The Energy Company Obligation (ECO)): Departementet 
för energi och klimatförändring (DECC) samarbetade med Defras RCPU för att 
utveckla det gröna kontraktet (Green Deal), vilket fördelade nationella medel för att 
göra bostadshus mer energisnåla. Inom det gröna kontraktet fanns ECO, vilket är ett 
system som kräver att större energileverantörer levererar energisparåtgärder till hem. 
ECO uppmärksammade en potential för att minska koldioxidutsläpp genom att isolera 
hus med solida stenväggar. Sådana hus är vanliga i landsbygdsområden. För att bistå i 
områden där det fanns behov användes ett index som identifierade områden som 
skulle få stöd. Dock tenderade detta index att missa mindre geografiska områden i 
behov av stöd i landsbygdsområden. För att kompensera för detta införde DECC ett 
nytt villkor som kräver att 28,5 miljoner brittiska pund (15 % av den områdes-
baserade andelen) går till hushåll på landsbygdsområden.31 

• Vuxenutbildning (community learning): Community learning är lokalt baserad eller 
uppsökande icke-formellt lärande, där vuxna till exempel kan lära sig en ny färdighet, 
eller förbereda sig för att gå vidare till formella kurser. Ett antal olika organisationer 
kan ge dessa utbildningar, inklusive lokala myndigheter, fortbildningshögskolor och 
frivilligorganisationer. När en bedömning gjordes av hur den årliga budgeten för 
denna form av vuxenutbildning på 210 miljoner pund skulle fördelas insåg 
Department of Business, Innovation and Skills (BIS) att studerande såväl på 
landsorten som i städer skulle ha nytta av finansiering och ville säkerställa att behov 
och intressen hos studerande på landsbygden tillgodosågs. På grund av att det 
saknades fakta i frågan samarbetade Defra med BIS för att lägga ut ett 
forskningsprojekt som skulle tillhandahålla information om utbildningen i 
landsbygdsområden. Detta ledde till att BIS åtog sig att sprida lärdomarna från 
pilotprojekt inom vuxenutbildning i landsbygdsområden så att behoven hos 

28 HM Treasury (2011) The Green Book: Evaluation and Appraisal in Central Government, HM Treasury, 
London, The Stationery Office (se sid. 9 där landsbygden nämns). Tillgänglig på: 
https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-
government.  
29https://www.gov.uk/government/publications/better-regulation-framework-manual.  
30Trots detta fann man att även i den oberoende granskningen av landsbygdssäkring från 2015 att vissa IA:er 
endast gav en kortfattad kommentar om landsbygdssäkring med föga utförlig analys, och flertalet tog inte upp 
landsbygdsfrågor alls. IA:er är offentliga dokument och kan bedömas av intressenter på landsbygden.   
31 Uppgifter har tagits från Defra (2013) Guide to Rural Proofing: National Guidelines, Defra, London. 
Tillgänglig på: https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-rural-proofing-national-guidelines 
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studerande på landsbygden bättre återspeglas i den bredare lanseringen av 
programmet32.  

Vilka är de största hindren för effektiv landsbygdssäkring? 
Baserat på CA/CRC:s årsrapporter över landsbygdssäkring samt oberoende granskningar 
som har genomförts i England sedan 2000 har man kunnat identifiera ett antal större 
hinder för effektiv landsbygdssäkring: 

• Bristande tydlighet om innebörd och önskat resultat av landsbygdssäkring: 
Även om processen kan förklaras känner beslutsfattarna inte alltid till vilka de 
önskade resultaten är: det är oerhört viktigt med en tydlig logik för 
landsbygdssäkring.  

• Bristande tydlighet om vilka som bör landsbygdssäkra politiska beslut: 
Landsbygdssäkring ska utföras av beslutsfattare i respektive departement med stöd 
och assistans från Defra. Detta ansvar har inte alltid uppfattats. Även i 2008 års 
rapport (åtta år efter lanseringen av det officiella åtagandet) fann GHK-konsulter att 
beslutsfattarna fortfarande inte kände till eller erkände behovet av 
landsbygdssäkring33. 

• Beslutsfattare saknar lämplig kunskap och kompetens: Åtgärder för landsbygds-
säkring måste vara helt integrerade i departementens beslutsprocesser från första 
början. I verkligheten saknar dock beslutsfattare ofta kompetens och kunskap att göra 
detta och många vet inte var man hittar relevant information och råd eller har inte 
kommit åt det34. 

• Begränsningar med checklistan: Även beslutsfattare som var bekanta med 
checklistan betraktade den helt enkelt som en övning att kryssa i rutor. Checklistan 
fokuserar enbart på de vanligare utmaningarna i politiken inom landsbygdsområden 
och den tar inte hänsyn till variationerna mellan landsbygdsområden. Den ersätter 
inte samråd med dem som bor i samhällen på landsbygden och gör inte att man börjar 
ta landsbygdsfrågor i mer ingående beaktande. Checklistan säger att om beslutets 
inverkan sannolikt kommer att innebära väsentliga skillnader på landsbygden ska 
andra alternativ övervägas. Det var dock inte tydligt vem som skulle besluta huruvida 
skillnaderna var “väsentliga” och hur ett sådant beslut skulle tas. En checklista kan 
vara användbar som ett första steg, men definitionsmässigt är den ytterst generell och 
inte anpassad till speciella politiska frågor inom något departement.  

• Oordnade organisatoriska ansvarsområden: För att processen ska lyckas är det 
ytterst viktigt att det definieras tydliga roller och ansvarsområden för olika 
organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Detta kan dock vara svårt att få 
till stånd, särskilt om de institutionella landskapen är komplexa och i ständig 
förändring35. 

• Ofullständigt faktaunderlag: Det kan finnas brist på information för att visa på hur 
landsbygden påverkas. Det kan även finnas en bristande indelning av landsbygd 
kontra stad i faktaunderlag.36. I England sågs lanseringen av den nya klassificeringen 

32 Uppgifter har tagits från Defra (2013) Guide to Rural Proofing: National Guidelines, Defra, London. 
Tillgänglig på: https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-rural-proofing-national-guidelines. 
33 Se exempelvis GHK (2008) Rural Proofing Review, Report for the Commission for Rural Communities by 
GHK Consultants, London (april). 
34 Se exempelvis GHK (2008) Rural Proofing Review, Report for the Commission for Rural Communities by 
GHK Consultants, London (april). 
35 Commission for Rural Communities (2005) Rural Proofing Report 2004-2005, Commission for Rural 
Communities, Cheltenham (november). 
36 Countryside Agency (2003) Rural Proofing in 2002/03: A report to Government by the Countryside 
Agency, Countryside Agency, Cheltenham (juni).  
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för landsbygd-stad år 2004 som ett viktigt steg mot att tackla denna utmaning, men 
användningen är fortfarande inte tillräckligt utbredd för att vara ett stöd i processen 
för landsbygdssäkring. 

• Prioriteringen av landsbygdsfrågor: Landsbygdsfrågor “ramlar ofta nedåt på 
prioriteringslistan” eftersom andra frågor blir viktigare för beslutsfattarna, till 
exempel klimatförändring och hållbarhet.37 “Säkringsöverbelastning” kan vara ett 
problem eftersom beslutsfattare blir ombedda att utvärdera 11‒12 olika 
inverkansfaktorer, inklusive landsbygd, klimatförändring, åldrande, könsroller och 
säkring av hållbar utveckling.38  

• Oberoende övervakning: Sedan 2007 (och avskaffandet av CRC) har det inte 
funnits något oberoende organ i England för att övervaka och granska åtgärder för 
landsbygdssäkring. Även medan CA/CRC existerade och hade i uppdrag att 
rapportera om åtgärder för landsbygdssäkring var det inte heller obligatoriskt för 
beslutsfattare att utföra dessa aktiviteter i sina processer för beslutsfattande. 

• Landsbygdssäkring betraktat som “särskild förmån”: Landsbygdssäkring har av 
beslutsfattare och andra ibland kommit att ses som en “särskild förmån” för 
landsbygden. I åtstramningstider uppstår en oro för att landsbygdssäkring ska leda till 
ökade kostnader eller försenade implementeringar. Vissa har nyligen begärt att 
landsbygdssäkring ska baseras på de positiva och unika bidrag som landsbygden kan 
erbjuda för ekonomiskt och socialt välstånd, vilket innebär att landsbygden är 
berättigad en rättvis behandling i alla politiska beslut och program.39 Detta istället för 
en metod där landsbygdsintressen försvaras genom att basera politiska beslut på 
landsbygdens behov. 

• Varierande tidsramar för politisk utveckling: Tidsramarna är ofta korta, vilket 
innebär att det inte finns tillräckligt med tid för att helt införliva landsbygdsfrågor. 
Samtidigt utvecklas många politiska områden under mycket lång tid, så det kan ta tid 
innan det blir tydligt vilken påverkan landsbygdssäkringen haft. Oavsett vilket, är 
beslutsprocessen inte en linjär, stegvis process där landsbygdssäkring kan tillämpas 
vid specifika punkter. Många beslutsfattare fortsätter att betrakta landsbygdssäkring 
mer som en börda än som en nödvändig och enkel del av beslutsprocessen. 

Hur har genomförandet av landsbygdssäkring förändrats över tid? Vilken 
framtid har landsbygdssäkring? 
Sedan landsbygdssäkring introducerades i England år 2000 har rollerna för institutionerna 
som är involverade i landsbygdssäkring förändrats, verktygen och mekanismerna har 
anpassats och förskjutningar i språk och terminologi har gjorts.  

Sedan 2005 har Defras roll blivit tydligare ‒ som landsbygdens förespråkare inom 
regeringen och speciellt genom RCPU (numera Rural Policy Team). Defra tillhandahåller 
rådgivning, handledning och stöd (inklusive workshoppar för utbildning), aktuell 
information om landsbygdssäkring samt kontakter till viktiga intressenter inom 

37För en mer detaljerad diskussion i detta ämne, se: Ward, N. and Lowe, P. (2007) Blairism and the 
Countryside: The Legacy of Modernisation in Rural Policy, Centre for Rural Economy Discussion Paper 
Series No. 14 (juni). 
38 Se exempelvis GHK (2008) Rural Proofing Review, Report for the Commission for Rural Communities by 
GHK Consultants, London (april). 
39 Department of the Environment, Food and Rural Affairs (Defra) (2008) Rural challenges, local 
solutions: Building on the Rural Delivery Pathfinders in England, rapport av Defra på uppdrag av 
Rural Delivery Pathfinders, London; Lowe, P. and Ward, N. (2007) Sustainable Rural Economies: Some 
Lessons from the English Experience, Sustainable Development 15, 307-317. 
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landsbygdssäkring för beslutsfattare inom departementen40. Tillsammans med detta 
bekräftades CRC:s roll som “landsbygdens väktare” i 2006 års lagstiftning (aktenlagen 
om miljö och landsbygdssamhällen), tills den avvecklades 2013. Rollen omfattade att 
granska och övervaka Defras aktiviteter och dess “förespråkande” av landsbygds-
säkringsaktiviteter med årsrapporter till ministern; att i samarbete med Defra utveckla 
processen för landsbygdssäkring samt att främja landsbygdssäkring utanför regeringen till 
de privata och frivilliga sektorerna. Sedan CRC avvecklades har andra organ (t.ex. Rural 
Services Network och Rural Coalition) informellt tagit på sig vissa av CRC:s funktioner 
inom landsbygdssäkring, dock inte i samma omfattning. Generellt har deras aktiviteter 
fokuserat på lobbying för att regeringen snarare ska stärka profilen för landsbygdsfrågor 
än tillhandahålla beställda, oberoende granskningar av politiska beslut och initiativ för 
landsbygden. Inget av dessa organ är emellertid lagstadgat så deras inverkan är 
begränsad. 

Det har skett förändringar i regeringspolitikens agenda, vilket har haft en inverkan på hur 
landsbygdssäkring genomförs, till exempel genom att möjliggöra uppdateringar av 
landsbygdssäkringen så att den hålls relevant.41,42 Sedan 2006 har plats och integrering 
varit särskilt viktiga punkter på dagordningen för den brittiska regeringen, tillsammans 
med arbetet med lokal delegering av beslutsfattande och ansvarsområden.  

OECD:s granskning 2011 av landsbygdssäkringen i England43 bekräftade regeringens 
strategi att integrera landsbygdspolitiken i övriga politiska områden, det vill säga, att “se 
till att invånare på den engelska landsbygden får tillgång till samma politik och program 
som gäller för engelska tätorter”. Grundtanken med att integrera landsbygdsfrågorna är 
att de grundläggande behoven för alla typer av samhällen är de samma. Därför bör behov 
och intressen hos invånare, företag och samhällen på landsbygden behandlas rättvist inom 
alla politiska områden, snarare än genom separat politik och separata program. Undantag 
kan förekomma för de mest avlägsna landsbygdsområdena som eventuellt inte tjänar på 
integreringen i andra politiska områden och där kompletterande metoder kan komma att 
behövas. OECD:s granskning drar slutsatsen att integrering av landsbygdsperspektivet i 
övriga politiska områden är problematiskt att implementera och kräver tre åtgärder: 1) att 
man arbetar fram välgrundad fakta för landsbygden, 2) att man gör fakta tillgängligt för 
samtliga ministerier och 3) att det sker effektiv landsbygdssäkring under planeringen, 
utvecklingen och implementeringen av politiken. Med andra ord måste landsbygds-
förhållanden betraktas som en del av det dagliga beslutsfattandet och inte som en separat 
företeelse inom regeringen. Exempelvis bör eftersatthet eller behov av byggnation på 
landsbygden integreras i den generella politiken och inte genomföras som enskilda, 
områdesbaserade “landsbygdsprojekt” och program. En av de större fördelarna med detta, 
hävdades det, är att man undviker situationer där landsbygden marginaliseras samt att 
man undviker orealistiska förväntningar på extra medel för samhällsservice. Logiken 
bakom agendan för “plats” återspeglar detta ‒ den offentliga sektorn behöver arbeta på 
alla platser, så på riksnivå måste politiken anpassas till lokala förhållanden, oavsett om 
det handlar om landsbygd eller tätort. En av de huvudsakliga punkterna vad gäller 

40 Environment, Food and Rural Affairs Committee (2013) Rural Communities, Sixth Report of Session 2013-
14, Volume 1, The Stationery Office, London. Tillgänglig på: 
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/environment-food-and-rural-
affairs-committee/publications/.  
41 Commission for Rural Communities (2007) Monitoring rural proofing 2007, CRC, Cheltenham. 
Tillgänglig på: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080915101357/ruralcommunities.gov.uk/projects/ruralproofing/
overview.  
42 Commission for Rural Communities (2007) The place of ‘rural’ within central, regional and local 
government, Commission for Rural Communities, Cheltenham. 
43 OECD (2011) OECD Rural Policy Review: England, UK, OECD: Paris. Mer information finns på: 
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/oecdruralpolicyreviewsenglandunitedkingdom.htm.  
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kritiken mot landsbygdssäkring är att man inte fullt ut kan ta hänsyn till de många 
olikheterna i förhållandena på landsbygden, särskilt om en enkel checklista används.44  

Den senaste oberoende granskningen av landsbygdssäkring under 201545 bekräftar den 
brittiska regeringens åtagande för integrering av landsbygdsperspektivet. I början av 
granskningen säger ministern för miljö, livsmedel och landsbygd, Elizabeth Truss: “Om 
landsbygdssäkring ska kunna fungera på effektivt sätt bör samtliga departement göra 
landsbygdsärenden till en rutinfråga vid beslutsfattande ... Granskningen visar tydligt att 
vi med kloka och praktiska förändringar kan skapa en avgörande förändring, från 
landsbygdssäkring till integrering av landsbygdsfrågor inom beslutsprocessen.” Lord 
Cameron, som ledde granskningen, gör följande uttalande: “Integration av landsbygds-
frågor i beslutsprocessen och beslutsfattande har uppnåtts ... Och naturligtvis är klok 
landsbygdssäkring mekanismen som gör att detta har åstadkommits”.46 Det finns också 
uppgifter om en mycket mer positiv beskrivning som Defra har lagt fram som förklarar 
behovet av landsbygdssäkring, och som understryker att om landsbygdsområden 
behandlas rättvist kommer de att i ännu högre grad kunna bidra till den regionala och 
nationella utvecklingen. I sina riktlinjer för landsbygdssäkring år 2013 framhåller Defra: 
“Landsbygdssäkring bidrar till att uppnå goda ekonomiska, miljömässiga och sociala 
lösningar som bidrar till tillväxt”.47  

2015 års granskning lämnar ett antal mycket tydliga rekommendationer till den brittiska 
regeringen och regeringen har bekräftat att den kommer att anta några av dessa. 

• Granskningens rekommendation: Etablera en interdepartemental arbetsgrupp för 
tillsyn av landsbygdsfrågor med syfte att föra samman tjänstemän i ledande 
ställning från de större departementen som ska diskutera landsbygdsfrågor och 
identifiera punkter där man kan justera politiska beslut eller tillämpningar. 
Regeringens respons: det framkom argument för att man med detta kan riskera att 
landsbygdsfrågor separeras från politiska diskussioner. Istället satsar regeringen på att 
integrera landsbygdsfrågor inom regeringens “projektgrupp för implementering” på 
ministernivå (där Defra-ministrar och högre tjänstemän sitter) som inrättats i syfte att 
hantera viktiga frågor som digital anslutningsbarhet, bostäder och barnomsorg. 
Bilaterala möten kommer också att äga rum på ministernivå och man har nyligen 
utnämnt en “ambassadör” för landsbygdsärenden som ska verka inom regeringen och 
externt.  

• Granskningens rekommendation: I överensstämmelse med “agendan för öppet 
beslutsfattande” (som involverar fler intressenter inom politisk utformning) bör Defra 
etablera ett onlineforum för rutinmässiga diskussioner om landsbygdsfrågor och som 
en plats där man delar med sig av fakta och lyckade exempel samt testar politiska 
alternativ. Onlineforumet ska utgöra en plattform där idéer förs fram och diskussioner 
gynnas. Regeringens respons: Defra kommer att etablera en webbplats för data och 
statistik i syfte att hjälpa departementen att förbättra sig själva, och webbplatsen ska 
agera som en “praktisk gemenskap” för alla som är sysselsatta med åtgärder för 
landsbygdssäkring. 

• Granskningens rekommendation: Defra och brittiska regeringskansliet bör driva 
agendan för integrering av landsbygdsperspektivet, eftersom stöd från regeringen 

44 Gardiner, B. (2007) The Government’s rural policy: The way ahead, Tal av Barry Gardiner MP 
for Local Government Association Rural Commission, London, 16 mars 2007. 
45Lord Cameron of Dillington (2015) Independent Rural Proofing Implementation Review, rapport till Defra 
(januari).Tillgänglig på: https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing-independent-
implementation-review-lord-cameron-review.  
46Se fotnot 41. 
47 Defra (2013) Guide to Rural Proofing: National guidelines, Defra, London. Tillgänglig på: 
https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-rural-proofing-national-guidelines.  
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sannolikt kommer att innebära att landsbygdsfrågor betraktas som mer relevanta av 
beslutsfattarna. Regeringens respons: Regeringen har åtagit sig att utföra detta i syfte 
att ytterligare bygga in landsbygdssäkring i utformningen av regeringens politik och 
processen för konsekvensbedömning, samt att utmejsla en central roll för översyn av 
landsbygdssäkring. Åtgärder för landsbygdssäkring bör dessutom rapporteras i 
departementens årsrapporter i syfte att säkra att resultaten kan granskas fullt ut och 
följas upp.  

• Granskningens rekommendation: Defra bör anta en starkare roll för politisk 
granskning i syfte att säkerställa att regeringens agenda för landsbygdssäkring följs 
upp och diskuteras. Regeringens respons: Det finns ett åtagande att stärka 2013 års 
riktlinjer för landsbygdssäkring, exempelvis i syfte att visa hur inverkan av politiska 
alternativ kan kvantifieras och hur jämförelser kan göras av områden på landsbygden 
och i tätorter.  

Som en vidareutveckling av detta arrangerades ett möte i början av augusti 2016. 
Deltagare på mötet var beslutsfattare och analytiker från den brittiska regeringen och 
representanter från decentraliserade myndigheter i Skottland, Wales och Nordirland. De 
diskuterade de aktiviteter som Defra genomför och delade med sig av perspektiv från hela 
Storbritannien. Detta är särskilt intressant eftersom det är första gången som officiella 
diskussioner om landsbygdssäkring har ägt rum på riksnivå i Storbritannien. Målsättning-
en är att gruppen ska fungera som användargrupp för att testa nytt material för lands-
bygdssäkring, och bli ett expertnätverk för dem som är aktiva inom landsbygdssäkring i 
regeringen, genom att dela information och bästa praxis.  

Sammanfattningsvis finns det skäl att hävda att framgången med landsbygdssäkring i 
England inte skett konsekvent. Vissa förslag och initiativ har anpassats för att undvika 
potentiell negativ inverkan på landsbygdsområden, men generellt har beslutsfattarna inte 
konsekvent genomfört landsbygdssäkring. Medan ”localism agenda”48 fortsätter att vara 
viktig i England återstår frågor om huruvida det görs tillräckligt för att säkerställa att 
landsbygdsområdenas behov, utmaningar och möjligheter hanteras systematiskt. OECD 
gör gällande att förutsättningen för landsbygdssäkring och integrering av landsbygds-
frågorna i England snarare vilar på likheterna mellan landsbygd och tätort än 
skillnaderna. Samma politik kan tillämpas i respektive område ‒ förutsatt viss revidering i 
syfte att säkerställa rättvisa ‒ med samma konsekvenser49. Bör det dock finnas viss 
specifik politik och specifika program för landsbygden även i ett land som England där 
landsbygdsområdena ligger nära tätorterna? Har exempelvis olika demografiska 
strukturer skilda avgörande faktorer för ekonomisk framgång och gör de väsentligt högre 
bostadspriserna att en skräddarsydd politik behövs?50 

Trots granskningar som upprepade gånger har lyft fram bristerna inom landsbygdssäkring 
sedan år 2000 har fokus fortsatt legat på utbildning, revidering av riktlinjer och 
bekräftande av Defras roll som landsbygdens förespråkare, medan målsättningarna med 
och resultaten av landsbygdssäkring inte är tydligt utformade51. Utan tydliga 
formuleringar av vad landsbygdssäkringen är avsedd att åstadkomma eller förändra är det 
sannolikt att beslutfattarnas engagemang förblir, i bästa fall, inkonsekvent. Så är särskilt 
fallet vid en tidpunkt när den offentliga sektorns budget blir mindre, och personalstyrkor, 
kapacitet och resurser allt mer begränsade. Ett engagemang för landsbygdssäkring är inte 
resursneutralt eftersom det behövs ett antal analytiker för att analysera befintliga och nya 
fakta. Men landsbygdssäkring får inte uppfattas som en extra börda, utan ska istället ses 

48http://www.local.gov.uk/localism/localism-act 
49 OECD (2011) OECD Rural Policy Reviews: England, United Kingdom, OECD, Paris.  
50Shortall, S. and Alston, M. (2016) To Rural Proof or Not to Rural Proof? A Comparative Analysis, Politics 
and Policy, Vol,.44, nr. 1, pp. 35–55. 
51Se fotnot 46. 
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som en möjlighet till effektivisering i fråga om utgifter och allokering av allt knappare 
resurser.  

Andra politiska förändringar (t.ex. Brexit i Storbritannien) kan innebära att landsbygds-
säkring i framtiden måste anta en viktigare roll i att bistå med information vid utgifts-
beslut när europeiskt kapital försvinner och regeringen behöver bistå med ersättnings-
medel, snarare än medfinansiering. 

5.4 Landsbygdssäkring i Nordirland52 

Vad är landsbygdssäkring och varför genomfördes det? Vilka mål ställdes 
upp från början för landsbygdssäkring? 
Parlamentet i Nordirland har noga följt Englands metod för landsbygdssäkring sedan 
2002, då samtliga departement inom regeringen blev ålagda kravet att landsbygdssäkra.53 
Vid denna tidpunkt blev rådgivning och utbildningsprogram tillgängliga för beslutsfattare 
inom Nordirlands offentliga förvaltning (NICS). Landsbygdssäkringen som process 
utformades på ett sätt som liknade det som används i England. Man identifierade de 
potentiella verkningarna och gjorde bedömningar av dessa – om de var väsentliga – med 
lämplig justering av politiken (där det var relevant) i syfte att politiken skulle möta 
landsbygdens behov, så att samhällen på landsbygden skulle behandlas rimligt54 och 
rättvist.55  

År 2005 beställde departementet för jordbruk och landsbygdsutveckling i Nordirland 
(DARD, som numera heter departementet för jordbruk, miljö och landsbygdsfrågor, 
DAERA) en undersökning av landsbygdspolitiken. Bland annat drog man i 
undersökningen slutsatsen att tillämpningen av landsbygdssäkring hade varit nedslående, 
särskilt beträffande i vilken utsträckning den hade kunnat påverka beslutsfattande, och 
man uppmärksammade problem med att det upplevdes som svårt att arbeta med 
landsbygdssäkring56. Detta ledde till en omprövning av processen för landsbygdssäkring 
inom NICS som leddes av departementets avdelning för landsbygdspolitik. Syftet med 
den nya processen var att säkerställa en mer robust tillämpning av landsbygdssäkring med 
bättre hänsyn till och integrering av landsbygdsfrågor vid starten av beslutsfattande-
processen.57 Viktiga intresseorganisationer ombads att hjälpa till med att skapa en 
checklista som stöd för beslutsfattarna vid landsbygdssäkring.  

Till följd av granskningen har DARD/DAERA haft en fast grupp för landsbygdspolitik 
sedan 2006 som har haft rollen att tillämpa robust landsbygdssäkring och granska sin 
egen effektivitet, samt, i likhet med Defra i England, att vara landsbygdens förespråkare i 
regeringen. I praktiken omfattar rollen som landsbygdens förespråkare av sex element, 
däribland “integrerare/väktare” för att säkerställa att landsbygdsfrågor automatiskt 

52  En kort telefonintervju gjordes med Sally Shortall, professor i sociologi, School of Sociology, Social 
Policy and Social Work, Queens University Belfast, tisdagen den 19 juli som information till detta avsnitt. 
53 DARD (2015) “Public Consultation on Policy Proposals for a Rural Proofing Bill.”. Belfast: Department 
of Agriculture and Rural Development. Tillgänglig på: http://www.dardni.gov.uk/index/consultations/rural-
proofing-bill-consultation-2015.htm  
54DARD:s guide för landsbygdssäkring från 2015 innehåller en bra definition av “equitable”, rättvis, som 
innebar att man i politiken ska behandla landsbygdsområden på ett eller rimligt sätt ... “Det betyder inte att 
landsbygdsområdena får lika stor del av resurserna som tätorterna, utan att man påvisar en proportion till 
landsbygdsområden och tar hänsyn till deras unika egenskaper”. För att illustrera det använder man ett 
exempel med busstrafik: en rättvis tillgång inom ett landsbygdsområde skulle vara en rimlig tillgång för att 
möta behoven, men en jämlik tillgång skulle innebära att det skulle finnas samma antal bussar i tätorten som i 
landsbygdsområdet, och att de skulle gå lika ofta, oavsett behov. 
55 Department of Agriculture and Rural Development (DARD) (2015) Thinking Rural: The Essential Guide 
to Rural Proofing, DARD, Belfast. Tillgänglig på: https://www.daera-ni.gov.uk/publications/thinking-rural-
essential-guide-rural-proofing.  
56Se fotnot 49. 
57Se fotnot 51. 
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hanteras inom regeringen som en del av beslutsfattandet och faktainsamlingen. Precis 
som i England markerar detta en lätt accentuering mot att integrera landsbygdssäkring. 
För DARD/DAERA innehåller arbetet med att stärka landsbygdssäkringens fyra viktiga 
aktiviteter: att bistå departementen med fakta, rådgivning, vägledning, utbildning och 
material för effektiv landsbygdssäkring; att analysera genomförd landsbygdssäkring för 
att identifiera de bästa exemplen och områden som kräver ytterligare förbättring; att följa 
upp att rollen som landsbygdens förespråkare och att landsbygdssäkringens processer 
bidrar till att förbättra offentliga tjänster i landsbygdsområden över departementen samt 
att rapportera om framsteg genom en årsrapport om landsbygdssäkringen och andra 
rapporter (däribland Forum för landsbygdsintressenter). 

Regeringsprogrammet 2008–2011 som igen innehöll ett åtagande att stärka landsbygds-
säkringen och förslag på hur det ska genomföras godkändes av Nordirlands regering 
2009. Detta innehöll regeringens bekräftade åtagande att samtliga departement måste 
engagera sig i landsbygdssäkring. DARD utfärdade uppdaterade riktlinjer, lanserade ett 
nytt utbildningsprogram och utvecklade en tjänst för support och service via deras 
webbplats för Rural Policy Division. 

Tidigare under 2016 ägde emellertid en viktig förändring rum i Nordirland genom Rural 
Needs Act (lagen om landsbygdens behov) som ålägger samtliga offentliga myndigheter 
att visa vederbörlig hänsyn till landsbygdens behov i beslutsfattandet. Detta diskuteras 
mer detaljerat i avsnitt 3.5. 

Hur fungerar landsbygdssäkring? 
Landsbygdssäkringen i Nordirland liknar i huvudsak den engelska, med DARD/DAETA 
som, i likhet med Defra, agerar som landsbygdens förespråkare, och landsbygdssäkringen 
förväntas genomföras av beslutsfattare i enskilda departement. En skillnad i landsbygds-
säkringen mellan England och Nordirland är att man i Nordirland har inrättat en styrgrupp 
för landsbygdssäkring över departementsgränserna, ledd av ministern för jordbruk och 
landsbygdsutveckling. Gruppen involverar ledande företrädare från andra departement i 
syfte att samordna processen för landsbygdssäkring och granska dess effektivitet. 

DARD har skapat en vägledning för politiskt ansvariga och den senaste versionen gavs ut 
201558. Den innehåller en proformaredovisning över landsbygdsfrågor som ger besluts-
fattare en flexibel möjlighet att beskriva hur de har arbetat med landsbygdssäkring och 
undviker begränsningarna och upprepningarna som checklistans kryssrutor medför. 
Redovisningen innehåller fyra delar: 

• Planering: beskrivning av lagstiftarnas initiala funderingar avseende potentiell 
inverkan på landsbygden, om landsbygdssäkring sållats bort, i så fall varför, och 
huruvida några intressenter hade konsulterats. Varje avvikande inverkan på 
landsbygdsområden bör beskrivas enligt DARD/DAERA:s riktlinjer. 

• Fakta: beskrivning av aktuell fakta om landsbygden och om politiska förändringar 
som har gjorts för att man identifierat en specifik inverkan på landsbygden. Detta 
avsnitt ska kompletteras innan offentligt samråd hålls. 

• Samråd: ska färdigställas efter att det offentliga samrådet genomförts med 
beskrivning av huruvida svaren identifierade ytterligare inverkan på landsbygden och 
hur berörda parter rådfrågades. 

• Uppföljning och resultat: beskrivning av specifika indikatorer för landsbygden som 
har fastställts för att följa upp implementeringen av det politiska området. 

58 Department of Agriculture and Rural Development (DARD) (2015) Thinking Rural: The Essential Guide 
to Rural Proofing, DARD, Belfast. Tillgänglig på: https://www.daera-ni.gov.uk/publications/thinking-rural-
essential-guide-rural-proofing. 
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Den kompletterande mallen måste utgöra en del av det slutgiltiga policydokumentet.  

DARD/DAERA tillhandahåller även rådgivning till och utbildning av regeringens 
beslutsfattare för att hjälpa dem att landsbygdssäkra, förmedla kontakter till viktiga 
intressenter samt ta fram belagda fakta kring landsbygdssäkringsåtgärder. 

Vad har man uppnått med landsbygdssäkring? Hur utvärderas resultaten? 
Liksom i England har resultaten av landsbygdssäkring i Nordirland varit ojämna och dess 
verkan har varit begränsad59. Av den anledningen har åtskilliga intresseorganisationer på 
landsbygden under flera år krävt att landsbygdssäkring ska vara ett lagstadgat krav.60 

2015 års handledning för landsbygdssäkring innehåller kortfattad information om fall där 
effektiv landsbygdssäkring har genomförts. Ett exempel handlar om kollektivtrafik-
reformen där DARD och intresseorganisationer för landsbygden konsulterades av 
beslutsfattare på transportområdet för att öka förståelsen för viktiga frågor och data 
analyserades utifrån ett landsbygd-tätortsperspektiv.61  

Vilka är de största hindren för effektiv landsbygdssäkring? 
Eftersom processen för landsbygdssäkring som Nordirland antagit noga följer processen 
som används i England kan det hävdas att man har upplevt samma hinder och problem.  

Hur har genomförandet av landsbygdssäkring förändrats över tid? Vilken 
framtid har landsbygdssäkring? 
Tidigare under 2016 ägde en viktig förändring rum i Nordirland genom Rural Needs Act 
(lagen om landsbygdens behov) som ålägger samtliga offentliga myndigheter, inklusive 
departement, kommuner, hälso-, utbildnings- och bostadsorganisationer samt 
organisationer för ekonomisk utveckling att visa vederbörlig hänsyn till landsbygdens 
behov62 vid utveckling, införande, implementering och revidering av politik, strategier 
och planer samt vid utformning och införande av offentliga tjänster. Lagen fick kungligt 
godkännande i maj 2016 vilket utgjorde kulmen på en lång period av engagemang och 
samråd med intressenter, ledd av kommittén för jordbruk och landsbygdsutveckling.  

Lagen ålägger även DAERA att tillhandahålla handledning, rådgivning och information 
om landsbygdens behov, eller metoder för att uppfylla dessa behov, och ger 
departementet befogenhet att genomföra eller beställa forskning i syfte att ge stöd till 
dessa aktiviteter. Offentliga myndigheter ska rapportera årligen till DAERA medan 
DAERA årligen ska rapportera till det nordirländska parlamentet – inklusive ett 
ministeruttalande – om dess funktioner och arbetet som utförts av övriga. Minister-
uttalandet betraktades som viktigt av vissa organisationer som samrådde om lagförslaget 
(bl.a. Rural Community Network och Rural Development Council) eftersom de hävdade 
att ett ministeruttalande tillför processen extra trovärdighet och transparens till skillnad 
mot en enkel rapport som ställs in i det statliga biblioteket63. 

Eftersom lagen nyligen infördes är det för tidigt att utvärdera hur framgångsrik den är i 
motsats till de (icke lagstiftade) metoderna som använts exempelvis i England och 

59 Rural Community Network and Rural Development Council (2015) Rural Needs Bill – Committee Stage, 
Evidence to the Agriculture and Rural Development Committee from the Rural Community Network and the 
Rural Development Council (november).  
60Se fotnot 55. 
61 Department of Agriculture and Rural Development (DARD) (2015) Thinking Rural: The Essential Guide 
to Rural Proofing, DARD, Belfast. Tillgänglig på: https://www.daera-ni.gov.uk/publications/thinking-rural-
essential-guide-rural-proofing. 
62Definierad i lagen som “de sociala och ekonomiska behoven hos personer i landsbygdsområden”. 
63 Rural Community Network and Rural Development Council (2015) Rural Needs Bill – Committee Stage, 
Evidence to the Agriculture and Rural Development Committee from the Rural Community Network and the 
Rural Development Council (november). 
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Skottland. Det är även värt att notera att lagen inte innehåller information om vad som 
händer med statliga organ som inte uppfyller kraven, inte heller om ytterligare resurser 
blir tillgängliga för dessa organ för att genomföra landsbygdssäkring (vilket några 
intresseorganisationer krävde). Det blir intressant att se om det lagstadgade kravet i 
Nordirland leder till positiva resultat för landets landsbygdssamhällen. 

5.5 Landsbygdssäkring i Skottland64 

Vad är landsbygdssäkring och varför genomfördes det? Vilka mål ställdes 
upp från början för landsbygdssäkring? 
Skottland använder en metod som skiljer sig från Englands och Nordirlands metoder då 
man aldrig officiellt har arbetat med landsbygdssäkring. Man istället att landsbygden 
svarar för en stor andel av landmassan i Skottland och många landsbygdsområden ligger 
långt ifrån tätorter, vilket resulterar i att beslutsfattare automatiskt tänker “landsbygd” i 
sitt arbete, det vill säga att landsbygdsfrågorna redan är integrerade. Trots att somliga 
redan accepterat detta synsätt är man även medveten om att endast 18 procent (en miljon) 
av Skottlands befolkning lever i landsbygdsområden (en andel som är jämförbar med 
England) och därför har Skottlands fyra miljoner tätortsinvånare den “starkaste rösten” i 
fråga om rikspolitik. 

Hur fungerar landsbygdssäkring? 
Då landsbygdssäkring inte har genomförts officiellt i Skottland är det svårare att peka på 
var “landsbygd” befinner sig i relation till övriga nationella intressen. Sedan invigningen 
av skotska parlamentet 1999 har det förekommit en rad visionära uttalanden och 
skrivelser om landsbygden. Dessa förblir mer enstaka företeelser istället för att integreras 
inom nationella politiska uttalanden och strategier. Dessutom kan dessa uttalanden inte 
kopplas till några mätbara resultat, så de har kritiserats för att enbart vara högtflygande 
visionära uttalanden med föga innehåll så att en bedömning av deras inverkan på 
nationella politiska områden inte kan göras65. 

Inom själva skotska parlamentet ger systemet med partiöverskridande parlamentsutskott 
de skotska parlamentsledamöterna den ytterst viktiga funktionen att granska lagstift-
ningen och, under session fem (2016–2021) att eftergranska lagstiftningen genom Public 
Audit Committee (den allmänna revisionskommittén). Under session fyra (2011–2016) 
granskade och formulerade Rural Affairs, Climate Change and Environment Committee 
(RACCE, (kommittén för landsbygdsfrågor, klimatförändring och miljö) en rad lagar 
under sin femåriga mandatperiod66, bland annat för jordbruk, landreform, fiske, 
lagförslaget 2015 om lokalt inflytande (Skottland) och regelverk för planering och avfall. 
Deras roll var att ställa frågor till dessa nationella program och politiska områden ur ett 
landsbygdsperspektiv samt skaffa fram vittnen till kommittén bestående av en rad 
intresseorganisationer och av ministrar från olika ministerposter. 

Granskningsuppgiften fortsätter i session fem med två landsbygdskommittéer – en som 
inriktar sig på landsbygdens ekonomi och anslutningsmöjligheter67, och en som granskar 
miljö, klimatförändring och landreform.68 Kommittéerna fortsätter att tillhandahålla 

64 I syfte att få information till det här avsnittet hölls den 10 augusti 2016 ett möte med personal från den 
skotska regeringen från Rural Communities Policy Team, the Rural and Environmental Analytical Services 
Directorate och the Local Government Directorate (som ansvarar för lagförslaget för öarna och andra ö-
relaterade aktiviteter). 
65Skerratt, S., Atterton, J., Brodie, E., Carson, D., Heggie, R., McCracken, D., Thomson, S. och Woolvin, M. 
(2014) Rural Scotland in Focus 2014, Edinburgh: Rural Policy Centre, SRUC (Scotland’s Rural College), 
final chapter. Tillgänglig på: http://www.sruc.ac.uk/info/120428/rural_scotland_in_focus.  
66http://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/PreviousCommittees/96791.aspx 
67http://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/rural-committee.aspx 
68http://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/environment-committee.aspx 
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verktyg för noggrann granskning av en mängd lagförslag längs vägen genom parlamentet, 
inklusive bredband, mat och dryck, transport, vattenkvalitet, klimatförändring, 
nationalparker, marinplanering, beskattning och örelaterade frågor. 

“Örelaterade” frågor och hur dessa kan behöva andra metoder vid utformning och 
genomförande av lagar lyftes första gången av Scottish National Party (skotska 
nationalpartiet, SNP) som då var i majoritet, i publikationen Scotland’sFuture, innan 
folkomröstningen för Skottlands självständighet 2014. Efter folkomröstningen satsade 
SNP på att utveckla en Islands Act69, och lade ut lagförslaget för samråd i september 
201570. Lagförslaget utarbetas nu inom session fem av den nuvarande regeringen. Enbart 
administrativa områden med lokalt styre (local governments) som bara innehåller öar, 
“all-island”, är kvalificerade (Orkney, Shetland, Western Isles) men andra områden med 
öar och glesbygder ser på med intresse. Statstjänstemän arbetar nu med hur ö-säkring, 
“islandproofing”, ska genomföras, och det åtagandet kommer att ingå i lagen. Ministern 
för transport och öar som leder arbetet har uttalat han vill att detta blir mer än en övning 
med kryssrutor och att lagen måste kunna klara en granskning. Så snart ösäkring har 
lanserats kan detta uppmuntra till starkare krav på att landsbygdssäkring implementeras i 
Skottland i framtiden.  

Förutom parlamentets processer för granskning av lagstiftningsförslag undersöker skotska 
parlamentets tvärpolitiska grupp för landsbygdspolitik (CPG)71 en rad frågor (däribland 
hälsovård, transport, brottslighet, ungdomar och tjänster) genom att sammanföra MPS:er 
och andra berörda för att debattera och söka förmå regeringens ministrar att ge svar på 
viktiga frågor och angelägenheter. Dessa CPG:er befinner sig utanför lagstiftnings-
processen och kan därför inte påverka parlamentskommittéer. Däremot utgör de ett icke-
politiskt forum som kan höja profilen för viktiga frågor och skapa debatt som senare kan 
leda till förändringar i lagstiftningen via ändringar etc. 

Statstjänstemän inom den skotska regeringens beredningsgrupp för landsbygdssamhällen 
bildade år 2015 en ny departementsöverskridande beredningsgrupp som möts en gång i 
kvartalet, då representanter från varierande direktorat (t.ex. transport, hälsofrågor, 
bostäder, juridik) sammanförs med beredningsgruppen för landsbygdssamhällen i syfte 
att diskutera landsbygdsfrågor och sprida information och fakta. Talare utifrån har bjudits 
in till gruppen för att tala om specifika landsbygdsfrågor. Syftet är att minska vattentäta 
skott inom regeringen genom arbete i partnerskap tvärsöver direktoraten och att öka 
arbetet över gränserna inom statliga myndigheter, och därigenom undvika att landsbygds-
frågor ”faller mellan stolarna”72. Förutom att arrangera dessa möten gör den politiska 
gruppen för landsbygdssamhällen en översyn av den skotska regeringens övergripande 
åtaganden – som anges i regeringsprogrammet73 – i syfte att undersöka hur landsbygds-
områden bidrar till att leva upp till åtagandena och hur dessa bidrag följs upp och mäts.  

Bildandet av en landsbygdsriksdag för Skottland blev ett parlamentariskt åtagande 2011 
efter att den SNP-ledda regeringen hade valts. Den dåvarande statssekreteraren för 

69http://www.gov.scot/Publications/2014/06/2708/5 
70https://consult.scotland.gov.uk/islands-team/islands-bill-
consultation/user_uploads/627966_v2_20150930.pdf 
71http://www.sruc.ac.uk/info/120294/cross_party_group_on_rural_policy.  
72 I 2014 års rapport, Rural Scotland in Focus, anförde exempelvis SRUC att hantering av fattigdom och 
utsatthet på landsbygden har fallit mellan stolarna i den nationella fattigdomspolitiken där man inte är 
tillräckligt medveten om landsbygd och landsbygdsstrategier och där man inte i tillräcklig utsträckning har 
lyft fram fattigdom på landsbygden eller hur det ska hanteras eftersom det faller inom “nationella 
befogenheter”. För ytterligare information, se: Skerratt, S., Atterton, J., Brodie, E., Carson, D., Heggie, R., 
McCracken, D., Thomson, S. and Woolvin, M, (2014) Rural Scotland in Focus 2014, Edinburgh: Rural 
Policy Centre, SRUC (Scotland’s Rural College). Tillgänglig på: 
http://www.sruc.ac.uk/info/120428/rural_scotland_in_focus 
73 Programmet för 2015–16 finns tillgängligt på: http://www.gov.scot/About/Performance/programme-for-
government och programmet för 2016–17 blir tillgängligt i september 2016.  
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landsbygdsfrågor och miljö tillhandahöll stimulanspengar för parlamentets första sittning. 
Landsbygdsriksdagen är “en händelse som äger rum vartannat år. Den är inte en officiell 
del av regeringen, inte heller ett parlament som är ett lagstiftande eller beslutsfattande 
organ. Den är en process, nedifrån och upp, med engagemang och debatt mellan 
människor från den skotska landsbygden och lagstiftare i syfte att skapa bättre förståelse, 
bättre lagar och mana till handling vad gäller landsbygdsfrågor.”74 Vidare: 

“Bildandet av landsbygdsriksdagen innebär ett unikt tillfälle att skapa en starkare och mer 
sammanhållen röst för Skottlands landsbygdssamhällen. Det inspirerades av 
framgångarna med landsbygdsriksdagar i andra europeiska länder. En framgångsrik 
skotsk landsbygdsriksdag måste vara fast grundad hos Skottlands landsbygdsbefolkning 
och utvecklad av och för människorna som lever och arbetar på den skotska landsbygden. 
Vi stöds av den skotska regeringen, men vi är självständiga.”55 

Scottish Rural Action (SRA) är en ”icke-vinstdrivande, opolitisk organisation, 
fullständigt oberoende av offentligt styre” som har bildats i syfte att organisera 
landsbygdsriksdagens sittning vartannat år och ge stöd till utvecklingen av en 
“landsbygdsrörelse” som ska vara en kraftfull och enad röst för Skottlands invånare. Den 
första skotska landsbygdsriksdagen (november 2014) identifierade sex frågor (“asks”) till 
Skottlands regering. Den andra landsbygdsriksdagen (oktober 2016) förväntar sig att den 
skotska regeringen ska formulera ett svar på dessa frågor och redogöra för hur den har 
genomfört landsbygdsriksdagens prioriteringar. Närmare beskrivningar av dessa sex 
teman finns i SRA:s handlingsplan75 som publicerades 2016. Genom sociala medier och 
mellanliggande sammankomster (t.ex. Royal Summit76, november 2015) fortsätter SRA 
att höja profilen för frågor som är angelägna för den skotska landsbygden. Skottlands 
försteminister (Nicola Sturgeon) höll öppningsanförandet vid Rural Summit. Hon 
markerade att hela regeringen ska stödja den skotska landsbygden över departements-
gränserna och att hon tror på att regeringen kan bidra positivt till nationella resultat i 
Skottland77. Det kommer att bli intressant att se hur landsbygdsriksdagens profil 
utvecklas under den nya regeringen (2016–2021). 

En rad andra organisationer i Skottland har en effektiv roll inom landsbygdssäkring. De 
två mest framträdande är Scotland’s Rural College (SRUC) och Audit Scotland. 
Scotland’s Rural College har ett “väktaruppdrag” inom politik för jordbruks- och 
landsbygdsutveckling och för bredare politikområden som berör skotsk landsbygd. Detta 
genomförs dels genom deras regeringsfinansierade femåriga forskningsprogram som 
granskar resultaten av särskilda beslut om lagstiftning i praktiken, och genom Rural 
Policy Centre78 som analyserar konsekvenserna av regeringspolitiken, främst genom 
publikationen Rural Scotland in Focus som publiceras vartannat år79.  

Audit Scotland är ett lagstadgat organ med syfte att förse Auditor General och Accounts 
Commission med de tjänster som krävs för att oberoende kunna garantera invånarna i 
Skottland att offentliga medel används korrekt, effektivt och ändamålsenligt80. Audit 
Scotland genomför revision av över 220 statliga organ, däribland centrala och lokala 
myndigheter, hälsovårdsstyrelser och utbildningsanstalter. Audit Scotland rapporterar 
sina revisionsresultat till den skotska regeringen. Deras roll inom landsbygdssäkring 
befinner sig i ett tidigt stadium. Trots det har specifika rapporter gjorts i frågor som rör 
landsbygden, till exempel CAP-betalningar och bredband. Rapporteringen till lokala 
myndigheter och nationella översikter (regering och hälso- och sjukvård) visar också på 

74http://www.scottishruralparliament.org.uk/ 
75http://www.scottishruralparliament.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/SRP_Action_Plan_Final_04.pdf 
76http://www.scottishruralparliament.org.uk/event/scottish-rural-summit/ 
77http://www.gov.scot/About/Performance/scotPerforms 
78http://www.sruc.ac.uk/ruralpolicycentre 
79http://www.sruc.ac.uk/info/120428/rural_scotland_in_focus 
80http://www.audit-scotland.gov.uk/ 
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utförande och bästa praxis inom hela skotska landsbygden. Detta måste emellertid samlas 
i en “landsbygdsspecifik” portfölj. Icke desto mindre har Audit Scotland möjligheten att 
stärka användandet av ”landsbygdsglasögon” för att undersöka konsekvenser för 
landsbygdsområden vid fördelning offentliga medel. Med sin lagstiftade roll att 
rapportera till den skotska regeringen är möjligheten att påverka hög. 

Det är inte möjligt att ta upp de andra frågorna (t.ex. vad som har uppnåtts med 
landsbygdssäkring, hur utvärderingen har skett, vilka hindren är och hur genomförandet 
av landsbygdssäkring förändrats över tid) när det gäller Skottland i och med beslutet att 
inte landsbygdssäkra utan att förlita sig på integrering av landsbygden i samverkan med 
den regeringsprocess för granskning som beskrivits ovan. Det ska bli intressant att följa 
utvecklingen av landsbygdsriksdagen och av lagförslaget för öarna och i vilken 
utsträckning de, med konsekvens och sammanhållning, kan höja den skotska lands-
bygdens profil inom lagstiftningsorgan och ministerposter. Det finns idag inget krav på 
att introducera officiell landsbygdssäkring i Skottland, men de diskussioner som hittills 
har hållits med skotska regeringens lagstiftnings- och forskningspersonal antyder att en 
eventuell framtida landsbygdssäkring kan bli informell (t.ex. genom den tvärpolitiska 
lagstiftningsgruppen och personliga möten mellan lagstiftningsgruppen för landsbygden 
och personal inom andra direktorat när lagstiftning utformas). Om frågor rörande 
landsbygd och öar införlivas i konsekvensbedömningarna i rättvisefrågor81 kan det också 
bli möjligt att kräva att lagstiftare tar hänsyn till frågor rörande landsbygd/öar och 
rapportera hur de har behandlat dessa.  

Slutligen är det intressant att notera ett Skottlandsbaserat perspektiv från Northern Ireland 
Local Government Association (NILGA). I sin framställning till kommittén för jordbruk 
och landsbygdsutveckling, NILGA, noterar man att Community Empowerment Act 
trädde i kraft i Skottland år 2015. Den säger att “centrala och lokala myndigheter kan 
vidta åtgärder bortom rättsakter i syfte att säkerställa levande landsbygdssamhällen, vilket 
omfattar att inte vara i vägen, att tillåta människor att ta kontroll, att ge människor fler 
rättigheter och investera i utsatta gemenskaper. Med andra ord, uppfylla behoven hos 
landsbygdsbefolkningen genom att ge dem befogenheter ...”82. 

5.6 Slutsats 
Den här redogörelsen för landsbygdssäkring och landsbygdsintegration i England, 
Nordirland och Skottland visar på de strategier och processer som har införts, och den 
varierande graden av framgång – så som den har definierats – som har uppnåtts under de 
senaste 16 åren.  

Storbritanniens tre delar har använt olika metoder för landsbygdssäkring och integration 
vilket speglar deras olika utmärkande drag, inte minst omfattningen och typen av 
landsbygd inom respektive rättssystem. I England har metoderna nyligen utvecklats mot 
ett större fokus på effektiv integrering av landsbygden i beslutsfattandet. I Nordirland har 
man nyligen lagstiftat om landsbygdssäkring och det blir intressant att se huruvida detta 
leder till förbättrade resultat för landsbygdskommunerna i framtiden. Skottland har aldrig 
officiellt genomfört landsbygdssäkring, men den nyligen bildade tvärpolitiska 
lagstiftningsgruppen representerar ett informellt tillvägagångssätt. Ett framtida lagstadgat 
krav på ”ösäkring” kan leda till högre krav på mer officiell landsbygdssäkring i Skottland. 
Det ska bli intressant att följa upp hur åtgärderna för landsbygdssäkring och integration 
formas i framtiden eftersom alla tre länder står inför de utmaningar som den offentliga 
sektorns begränsade budget innebär.  

81http://www.gov.scot/Topics/People/Equality/Equalities/EqualFramework/EvidencePSED/EQIA.  
82 Northern Ireland Local Government Association (2015) NILGA Views on the Rural Needs Bill, Evidence to 
the Committee for Agriculture and Rural Development (november).  
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Bilaga 1: Hur ska landsbygdssäkring ske? 
Följande diagram som visar lagstiftningscykeln för landsbygdssäkring är hämtad från 
Defras senaste (2013) handledning för landsbygdssäkring i England83. 

 

 
 

83Defra (2013) Guide to Rural Proofing, National Guidelines, Defra, London. Tillgänglig på: 
https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-rural-proofing-national-guidelines. 
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Följande sidor är också hämtade från 2013 års handledning84 och leder beslutsfattare 
genom cykelns olika steg, med förslag på frågor att beakta vid respektive steg.  

 
 
 

84Defra (2013) Guide to Rural Proofing, National Guidelines, Defra, London. Tillgänglig på: 
https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-rural-proofing-national-guidelines. 
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6 Landsbygdssäkring i Finland – en modell för 
jämlikare beslut 

6.1 Sammanfattning 
I Finland har man i snart tio år använt landsbygdssäkring (rural proofing på engelska) 
som en modell för att få jämlikare beslut inom landsbygdspolitiken. OECD 
rekommenderade användningen av landsbygdssäkring i landsundersökningen år 2008, 
och den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen tog initiativet till att tillämpa landsbygds-
säkring i vårt land. Erfarenheterna från olika länder tillämpades för att utveckla den 
finska modellen för landsbygdssäkring och metoden har från första början fått stöd inom 
den nationella politiken.  

En motivering till att använda sig av landsbygdssäkring har varit att metoden främjar 
rättvis behandling av invånarna på landsbygden, främjar regional jämlikhet och bevarar 
verksamhetsmöjligheterna på landsbygden. Finland är ett av Europas mest landsbygds-
dominerade land, vilket har underbyggt användningen av landsbygdssäkring. Redan från 
början har det varit klart att glesbygden ska ägnas en särskild uppmärksamhet i processen. 

Syftet med landsbygdssäkring har varit och är att använda ett verktyg som integreras 
systematiskt i beredningen och verkställandet av beslut på olika nivåer, så att 
landsbygdens särdrag och beslutens konsekvenser för landsbygden beaktas. Landsbygds-
säkring rekommenderas att alltid användas när ett beslut kan få regionala återverkningar 
på landsbygden och dess invånare, oavsett på vilken nivå beslutet tas. En sådan 
rekommendation omfattar i praktiken alla sektorer inom förvaltningen.  

Statsrådet har gett landsbygdspolitiken i uppgift att utveckla, främja användningen av och 
följa upp landsbygdssäkringen i vårt land. I dag är det Landsbygdspolitiska rådet som har 
hand om uppgiften och man rapporterar kontinuerligt utvecklingen i årsberättelserna, i 
landsbygdsöversikterna och i utvärderingar av landsbygdspolitiken.  

I det landsbygdspolitiska nätverket har man, i den mån det är möjligt, gjort pilotprojekt. 
De flesta pilotprojekt har genomförts i samband med planerade kommunsamman-
slagningar. Processerna har upplevts som nyttiga och gett erfarenheter som används i det 
fortsatta utvecklingsarbetet. Användning av landsbygdssäkring anses också överlag öka 
medvetandet om landsbygdsfrågor bland beslutsfattare. En indirekt effekt av landsbygds-
säkringsprocessen har varit ett ökat och förbättrat samarbete i regionerna, mellan tredje 
sektorns, privata sektorns och den offentliga sektorns aktörer.  

Den stora utmaningen för landsbygdssäkring är att den fortfarande är relativt okänd i vårt 
land och sällan används. En orsak är att landsbygdssäkring är frivillig, vilket leder till att 
metoden inte används i den utsträckning som den borde. Frivilligheten är dock en 
medveten linjedragning och än så länge anser man inom landsbygdspolitiken att 
fördelarna med frivillighet överstiger nackdelarna. Erfarenheterna visar också att 
bedömningar inte nödvändigtvis blir bättre för att de är obligatoriska.  

Vidare finns små resurser för att utveckla landsbygdssäkring, vilket är en annan orsak till 
att metoden fortfarande är förhållandevis okänd. Dock har man också med knappa 
resurser utvecklat metoden inom det landsbygdspolitiska nätverket under de gångna åren. 
Den närmaste tidens stora utmaning är huruvida metoden kan tillämpas i den pågående 
vård- och landskapsreformen på ett sådant sätt att den främjar en jämlik behandling av 
landsbygden och dess befolkning i processerna. Landsbygdspolitiska rådet anser att 
landsbygdssäkring på lång sikt ska vara en central metod inom landsbygdspolitiken som 
stöder den nationella visionen för landsbygden år 2020, det vill säga en välmående 
landsbygd som utnyttjar sina egna resurser.  
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6.2 Bakgrund 
I Finland påbörjade man arbetet med att anpassa och införa landsbygdssäkring (s.k. rural 
proofing) utifrån finska förhållanden under hösten 2007. Den dåvarande Landsbygds-
politiska samarbetsgruppen (YTR) var initiativtagare i frågan och tillsatte en arbetsgrupp 
för detta arbete. Arbetsgruppens mandatperiod var från slutet av hösten 2007 till slutet av 
år 2009.85  

Den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen verkade 1995–2015 och under denna period 
byggdes största delen av den nuvarande landsbygdspolitiken upp. Det är statsrådet86 som 
tillsatte samarbetsgruppen och dess främsta uppgift var att styra den nationella 
landsbygdspolitiken i Finland. 

Efter 20 års verksamhet upphörde Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen i slutet av 2015 
och nu är det i stället Landsbygdspolitiska rådet (MANE) som håller i trådarna för den 
nationella landsbygdspolitiken. Rådet tillsattes i maj 2016 av statsrådet, och ordförande är 
jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (se bilaga 1).  

Idén om tillämpandet av landsbygdssäkring inom landsbygdspolitiken kom via de 
internationella kontakterna. Bland annat inom OECD fanns ett brett stöd för användandet 
av landsbygdssäkring inom landsbygdspolitiken. I den finländska landsundersökningen 
från år 2008 lyfte OECD fram betydelsen av landsbygdssäkring inom landsbygds-
politiken och rekommenderade tillämpningen av denna.87 Inom OECD talar man om rural 
proofing. I Finland beslöt man att processen heter maaseutuvaikutusten arviointi på 
finska och landsbygdssäkring på svenska.  

Den nytillsatta arbetsgruppen bekantade sig med de olika landsbygdssäkringsmodeller 
som tillämpades i bl.a. Kanada, Storbritannien och Nordirland, och använde dessa 
erfarenheter när den finska modellen utvecklades. I den finska modellen ville man sätta 
tyngdpunkten på förebyggande utvärdering. Man ansåg att detta möjliggör ett proaktivt 
utgångsläge, och om det behövs kan ändringar göras innan ett beslut har fattats.88  

En bidragande faktor till intresset för landsbygdssäkring var att Finland är ett av Europas 
mest landsbygdsdominerade land. Landsbygdsområdena i vårt land är därtill väldigt 
olika, omfattande allt mellan gles bebyggelse och stadsnära landsbygd, vilket kan ses i 
den nationella klassificeringen av stads- och landsbygdsområden (bild 1).89 Typiska drag 
för vår landsbygd är gles bosättning och långa avstånd. På grund av att områdena skiljer 
sig stort från varandra får besluten ofta olika slags återverkningar på landsbygden och i 
tätorten. Därtill skiljer sig återverkningarna också mellan olika landsbygdsområden, 
beroende på vilken slags landsbygd det är frågan om. I den landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppen90 hade man erfarenhet av att beslutsfattare ofta inte tänkte på, och inte 
heller kände till, vilka konsekvenser olika beslut får för människorna och verksamheterna 
på landsbygden. 

Inom landsbygdspolitiken i Finland såg man ett allt större behov av att kunna påverka den 
framtida utvecklingen på landsbygden, vilket var en viktig orsak till intresset för 
landsbygdssäkring. Tanken var att påverka utvecklingen genom att mer systematiskt än 
tidigare införliva landsbygdssynvinkeln i den politiska beredningen och beslutsfattandet 
inom olika sektorer. Således sökte man efter ett verktyg som gör det möjligt att integrera 
landsbygdsaspekten i beslutsfattandet. Landsbygdssäkring verkade kunna vara svaret. 

85 Ponnikas m.fl. (2014)  
86 Statsrådet är Finlands regeringsorgan. Statsrådet utövar allmän regeringsmakt och består av statsministern 
och ministrarna. 
87 OECD, (2008)  
88 Luoto m.fl. (2016), sid: 153 
89 Finlands miljöcentral 
90 Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen ansvarade för den finländska landsbygdspolitiken under åren 1995–
2015.  
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Den tillsatta arbetsgruppen presenterade de första förslagen till landsbygdssäkring och 
dess tillämpning i Finland för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen under år 2008.91 
Utifrån förslagen beslöt man inom samarbetsgruppen att skriva in landsbygdssäkring i två 
åtgärder i det femte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2009–201392. 
Helhetsprogrammet är den landsbygdspolitiska samarbetsgruppens verksamhetsprogram 
och ett instrument för den nationella breda landsbygdspolitiken. Därtill beslöt man inom 
samarbetsgruppen att införa landsbygdssäkring i statsrådets landsbygdspolitiska 
redogörelse som överräcktes till riksdagen i maj 2009.93 Efter detta har landsbygdssäkring 
utgjort en grundläggande del av den finländska landsbygdspolitiken och modellen har 
kontinuerligt utvecklats. 
Figur 1 Den nya klassificeringen av stads- och landsbygdsområden 

 
Klassificeringen baserar sig på geografiskt informationsmaterial där landet har indelats i rutor som mäter 250 
x 250 meter. Geografisk information kan genom lägesuppgifterna kombineras med de sju klasserna av 
stadsområden respektive landsbygdsområden.94 

 

 

91 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä [Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen], ( 2009b) 
92 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä [Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen], ( 2009b) 
93 SRR (2009). 
94 Finlands miljöcentral (2016). 
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Då vi diskuterar den finska landsbygden pratar vi om: 

• 95 % av vårt lands areal  
• en tredjedel av Finlands befolkning (över 1,6 miljoner människor) 
• 40 % av våra företag, varav majoriteten är mikroföretag  
• en halv miljon fritidsstugor 
• glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd och lokala centrum på 

landsbygden.  

6.3 Målsättning med landsbygdssäkring 
Syftet med landsbygdssäkring har från första början varit att använda ett verktyg som 
integreras systematiskt i beredningen och verkställandet av beslut på olika nivåer, så att 
landsbygdens särdrag och beslutens konsekvenser för landsbygden de facto beaktas. 
Landsbygdssäkring rekommenderas att alltid användas när ett beslut kan ha regionala 
återverkningar på landsbygden och dess invånare, oberoende på vilken nivå beslutet tas 
(nationell, regional eller lokal nivå). Rekommendationen omfattar alla sektorer inom 
förvaltningen. 

En bakomliggande tanke har varit att användandet av landsbygdssäkring främjar rättvis 
behandling av invånarna på landsbygden, främjar regional jämlikhet och bevarar 
verksamhetsmöjligheterna på landsbygden.95 Från första början har det likaså varit klart 
att glesbygden ägnas en särskild uppmärksamhet i processen. 

Inom den finska landsbygdspolitiken har man upplevt att landsbygdssäkring gör det 
möjligt att identifiera och stärka de positiva effekterna och förebygga de negativa 
konsekvenserna på landsbygden. Det går inte alltid att undvika beslut som har negativa 
konsekvenser för landsbygden och dess befolkning, men det är viktigt att beslutsfattarna 
är medvetna om dessa när besluten fattas. Med hjälp av landsbygdssäkring kan man också 
hitta eventuella alternativa lösningsmodeller för beslut. Antagandet är att man på ett 
medvetet och systematiskt sätt beaktar landsbygdens särskilda förutsättningar inom 
beslutsfattandet.  

Användningen av landsbygdssäkring har hela tiden varit frivillig i vårt land, vilket 
givetvis inte enbart är positivt eftersom metoden inte används i den utsträckning den 
borde användas. Aktörerna inom nätverket har varit medvetna om detta men överraskades 
ändå av de reella svårigheterna med att sprida metoden. Förvaltningen på nationellt, 
regionalt och lokalt plan har i dag så många strategier och lagstadgade uppgifter att de 
gärna prioriterar bort det frivilliga.  

Frivilligheten har varit och är fortsättningsvis en medveten linjedragning inom 
Landsbygdspolitiska rådet. Motiveringen till detta har varit att det inte är en garanti att en 
utvärdering görs på ett bättre sätt, trots att den är lagstadgad. Inom landsbygdspolitiken 
har man velat betona nyttan av att använda sig av landsbygdssäkring. Antagandet är att 
användarna anser landsbygdssäkring vara så viktigt, att de frivilligt använder metoden. 

Ett långsiktigt mål har också varit att landsbygdssäkring ska integreras i de olika 
konsekvensbedömningar som genomförs i beslutsprocesser. Användandet av landsbygds-
säkringsmetoden får inte vara ett självändamål i sig, utan det viktigaste är att landsbygden 
och dess invånare beaktas i all beslutsfattning som berör dessa. Vilken metod som 
används är en bisak.  

95 Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (2012)  
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Syftet med landsbygdssäkring är att: 

• säkerställa att beslutens återverkningar på människorna, företagen och 
organisationerna på landsbygden samt för landsbygdsutvecklingens mål, beaktas 
redan innan några beslut fattas 

• förebygga negativa effekter för landsbygden och därmed minska behovet av extra 
stödåtgärder till följd av misslyckade beslut 

• öka jämlikheten mellan städerna och landsbygdsområdena 

• förbättra beslutsprocessen och själva beslutsfattandet 

• öka informationen om landsbygdsfrågor. 

Inom landsbygdspolitiken anser man att en konsekvent användning av landsbygdssäkring 
stöder och stärker den nationella landsbygdspolitikens vision om en välmående landsbygd 
som utnyttjar sina resurser.96 Landsbygdspolitiken betonar därtill att användningen av 
metoden inte i sig själv är ett egenvärde. Det viktiga är att man i beslutsprocesserna 
beaktar landsbygden i högre utsträckning.  

6.4 Landsbygdssäkring i politisk kontext 
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen97 har från första början hållit i trådarna och 
ansvarat för utvecklingen av landsbygdssäkring i vårt land. Statsrådet98 har stött detta 
genom att fastställa landsbygdssäkring som en av den nationella landsbygdspolitikens tio 
uppgifter i Finland. 

Samarbetsgruppen tillsattes för olika perioder under 1995–2015, och sedan 1 maj 2016 
finns Landsbygdspolitiska rådet. Dessa landsbygdspolitiska organ har av statsrådet 
tilldelats uppgifter som det landsbygdspolitiska nätverket ska sköta under samarbets-
gruppens eller rådets ledning. I dag gäller det tio uppgifter och de har varierat en del 
under åren, dels beroende på vad som upplevts som landsbygdspolitiskt aktuellt, dels 
beroende på vilka partier som suttit i regeringen. Det senaste beslutet om att tillsätta ett 
landsbygdspolitiskt råd kan läsas i Bilaga 1. Där finns även rådets mål, uppgifter och 
medlemmar beskrivna. 

Man kan inte heller förringa beslutsfattarnas roll i processen. Tack vare dem finns ett 
starkt stöd för landsbygdssäkring i de olika programinstrumenten och i politiska 
linjedragningar på nationellt plan i Finland.  

Från första början har man kunnat se en indelning i en nationell och en lokal (innefattar 
regional och lokal) nivå när det gäller användningen av landsbygdssäkring, men också 
utvecklandet av modellen. Den nationella nivån omfattar en mera strategisk och 
övergripande syn på landsbygdssäkring, medan den lokala nivån till större del omfattar 
mera konkret genomförande av själva processen.  

Förankring inom landsbygdspolitiken 

Den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen tillsatte senhösten 2007 en arbetsgrupp för att 
anpassa landsbygdssäkring till finska förhållanden. Arbetsgruppen fanns till slutet av år 
2009 och dess ordförande var Susanna Tauriainen från utbildningsstyrelsen.99  

96 Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (2014), sid: 12 
97 Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen ansvarade för den finländska landsbygdspolitiken under åren 1995–
2015.  
98 Statsrådet är Finlands regeringsorgan. Statsrådet utövar allmän regeringsmakt och består av statsministern 
och ministrarna.  
99 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä [Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen] (2009b) 
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Utifrån arbetsgruppens förslag skrevs två åtgärder gällande landsbygdssäkring in i det 
femte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet100 2009–2013:101 

135. Landsbygdssäkring ska utgöra en systematisk del av beredningen och 
genomförandet av alla politiskt beslutade åtgärder på olika nivåer på så sätt att 
landsbygdens särdrag och åtgärdernas effekter på landsbygden blir genuint 
uppmärksammade i beredningen och genomförandet av dessa åtgärder. Utvärderingarna 
ska fästa särskild uppmärksamhet vid frågor som berör glesbygd, boende på landsbygden 
och näringsverksamhet (inklusive mikroföretag).  

136. Landsbygdssäkring ska ingå i utredningar om kommunsammanslagning. 

Det sjätte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet gäller 2014–2020 och godkändes av 
den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen den 14 februari 2014.102 Det kallas för 
”Möjligheternas landsbygd” och innehåller två åtgärder gällande landsbygdssäkring:  

3. Konsekvenserna för landsbygden bedöms när utredningar om 
kommunsammanslagningar, anslutningsavtal och samarbetsområden samt 
församlingarnas gränsjusteringar görs. Bedömningen sker från byarnas utgångspunkter. 
Byalag och församlingar är aktiva när bedömningsprocessen startas. (huvudansvar för 
förverkligande: Byalag, Byaverksamhet i Finland r.f., församlingar, kommuner, Finlands 
kommunförbund) 

60. Landsbygdssäkring integreras systematiskt i beredningen och verkställandet av beslut 
på olika nivåer, så att landsbygdens särdrag och beslutens konsekvenser för landsbygden 
faktiskt tas i beaktande. Vid landsbygdssäkringen ägnas särskild uppmärksamhet åt 
glesbygden. (huvudansvar för förverkligande: ministerierna, regionförvaltningen, 
kommuner) 

I dessa två åtgärder kan man se en uppdelning i förverkligandet av landsbygdssäkring: 
den konkreta och lokalt utförda verksamheten (3) och det mera strategiska genomförandet 
på nationellt plan (60).  

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen sammanställde på uppdrag av dåvarande 
näringsminister Jyri Häkämies år 2012 det landsbygdspolitiska åtgärdsprogrammet för 
2012–2015. Programmet var ett styrmedel i samklang med regeringens utvecklingsmål 
för regionerna, och genom det kunde regeringen precisera och konkretisera de nationella 
utvecklingsmålen för regionerna 2011–2015. I åtgärdsprogrammet finns två åtgärder 
omfattande landsbygdssäkring:103 

37. Landsbygdssäkringen ansluts till utredningarna om kommunsammanslagningar och 
anslutningsavtal samt beredningen av samarbetsområden. Informationen om god praxis 
sprids och utbildning i anslutning till detta ordnas. Utvecklingen av metoden fortsätter. 
(ansvar för förverkligande: finansministeriet, kommunerna, Kommunförbundet) 

38. Landsbygdssäkringen införlivas systematiskt i beredningen av beslutsfattandet och 
verkställandet av besluten på olika nivåer så att landsbygdens särdrag och 
konsekvenserna av besluten för landsbygden beaktas på ett äkta sätt. Vid bedömningen 
fästs särskild uppmärksamhet på glesbygden. (ansvar för förverkligande: ministerierna, 
regionförvaltningen, kommunerna) 

Den 17 juli 2008 tillsatte statsrådet den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen för 
perioden 2008–2013, och en av uppgifterna var att utveckla landsbygdssäkring.  

100 Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet är Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens och nuvarande 
rådets verksamhetsprogram och ett instrument för den nationella breda landsbygdspolitiken. 
101 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä [Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen] (2009a) 
102 Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (2014) 
103 Arbets- och näringsministeriet (2012) sid: 97 
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Den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen YTR tillsattes för en förlängd mandatperiod 
17 juli 2013–31 december 2015, och då ingick utvecklandet av landsbygdssäkring samt 
främjande och uppföljning av användningen som en av samarbetsgruppens tio uppgifter.  
När det nya landsbygdspolitiska rådet MANE tillsattes av statsrådet i maj detta år, för 
perioden 1 maj 2016–31 december 2020, ingick landsbygdssäkring som en uppgift. 
MANE ska i fortsättningen utveckla, främja användning av och följa upp 
landsbygdssäkring.104 

Således har landsbygdssäkring varit en av den nationella landsbygdspolitikens uppgifter 
sedan år 2008. Användning av landsbygdssäkring rekommenderas alltid när beslutet kan 
anses ha återverkningar på landsbygden och dess invånare. Det är de berörda besluts-
fattarna som ska bedöma huruvida beslutet kan anses påverka landsbygden.  

De uppgifter som statsrådet gett landsbygdspolitiken kan sammanställas i tre punkter. Det 
handlar om att: 

• skapa ett verktyg för landsbygdssäkring som central- och regionförvaltningen kan 
använda 

• göra landsbygdssäkringen känd och uppmuntra till användning av den på olika nivåer 

• följa upp införandet av landsbygdssäkring och rapportera vad som gjorts i de årliga 
sammanställningarna samt i landsbygdsöversikterna. 

Av de organisationer som är medlemmar (bilaga 1) i det landsbygdspolitiska nätverket 
har Finlands Kommunförbund och Kyrkostyrelsen i sina egna organisationer lyft fram 
användningen av landsbygdssäkring när konsekvenser för landsbygden utreds. Därtill 
innehåller det nationella programmet för Byaverksamhet i Finland r.f. en åtgärd där man 
betonar att landsbygdssäkring ska göras utifrån byarnas perspektiv och att byarna bör ta 
initiativ till processen.  

Programmet baserar sig på frivillighet och initiativet innebär således inte automatiskt att 
alla parter ställer upp för en landsbygdssäkring. I dagens läge betonas dock lokala 
initiativ och människors delaktiget i det finländska samhället. Detta stöder 
byaverksamhetens initiativ om landsbygdssäkring.105 

Under de senaste åren har man inom landsbygdspolitiken lyft fram landsbygdssäkring 
som ett verktyg som främjar en platsbaserad utveckling. Landsbygdspolitiska rådet har 
medverkat i framställandet av en antologi om platsbaserad utveckling, Platsbaserat 
samhälle som perspektiv.106 Ett mål med antologin har varit att tolka begreppet i finländsk 
kontext. Med hjälp av landsbygdssäkring kan man tillämpa det platsbaserade tankesättet 
konkret. När utvärderingen görs på lokalt och regionalt plan är det lättare att se hur 
besluten påverkar det område som de riktar sig till.107  

Landsbygdssäkring i den nationella politiska kontexten 

Statsrådets landsbygdspolitiska redogörelse överräcktes i maj 2009 till riksdagen.108 I 
redogörelsen uppmanades ministerierna att använda bedömningsverktyget tillsammans 
med de andra bedömningskriterierna för konsekvenserna i beredningen av beslut och 
politiska åtgärder som ger upphov till regionala effekter. Rekommendationen gäller 
myndighetsberedning på både landsomfattande och regional nivå. Landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppens uppgift var att utforma bedömningsverktyget och följa upp 
ministeriernas implementering av dem. Detta arbete beskrivs närmare i kapitel 6.  

104 Jord- och skogsbruksministeriet (2016)  
105 Byaverksamhet i Finland (2014) 
106 Luoto m.fl. (2016) 
107 Luoto m.fl. (2016) 
108 SRR (2009) 
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Riksdagen förutsatte i sitt ställningstagande till redogörelsen i april 2010 att landsbygds-
säkring görs till en föregripande åtgärd inom allt nationellt beslutsfattande som har 
regionala konsekvenser.109 Denna rekommendation innebär i klartext att landsbygds-
säkring rekommenderas som en proaktiv åtgärd. Man ville dock fortfarande att 
användningen av metoden skulle vara frivillig.  

I statsrådets principbeslut 2011 anges riktlinjerna, målen och åtgärderna för att utveckla 
landsbygden inom de olika förvaltningsområdena. I principbeslutet finns också följande 
åtgärder som berör landsbygdssäkring:  

”Integrering av landsbygdsaspekten i allt beslutsfattande som inbegriper regionala 
verkningar ökas” (huvudansvar för förverkligande: Landsbygdspolitiska samarbets-
gruppen, ministerierna, regionförvaltningen, kommuner, Kommunförbundet). 

”En bedömning av konsekvenserna för landsbygden inkluderas som en förebyggande 
åtgärd i sådant beslutsfattande inom den centrala förvaltningen och på den regionala 
nivån, som har regionala verkningar. En bedömning av konsekvenserna för 
landsbygden inkluderas i utredningarna om kommunsammanslagningar och i 
anslutningsavtalen” 

(huvudansvar för förverkligande: Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, ministerierna, 
regionförvaltningen, kommuner, Kommunförbundet).110 

Sedan Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) lanserade landsbygdssäkring har 
verktyget haft en grundläggande politisk förankring på nationellt plan. I de åter-
kommande diskussionerna med representanter från de politiska partierna i riksdagen har 
utvecklandet och implementeringen av metoden upplevts som en viktig del av planering 
och beslutsfattande.  

De senaste diskussionerna fördes under hösten 2014, och då konstaterades att landsbygds-
säkring är välkänt bland de politiska partierna. En annan fråga är hur väl man känner till 
innehållet i processen. Många är positiva till och stöder användningen av landsbygds-
säkring, men det har inte automatiskt lett till att själva verktyget används i riksdagens 
beslutsprocesser. 

6.5 Landsbygdssäkring – systembeskrivning 
En landsbygdssäkring hjälper till att redogöra för konsekvenserna av de beslut som fattas 
inom olika förvaltningsområden och organisationer samt kan förstärka de positiva 
effekterna och förebygga de negativa. Med hjälp av landsbygdssäkringen kan man 
säkerställa att beslutsfattarna och -beredarna beaktar perspektiven och förhållandena både 
för dem som bor och arbetar på landsbygden och för dem som vistas på landsbygden på 
fritiden.  

Det är viktigt att bedöma konsekvenserna för landsbygden på såväl riksomfattande som 
regional och kommunal nivå. Landsbygdssäkringen bidrar till en rättvis behandling av 
invånarna på landsbygden jämfört med invånarna i tätorterna. Den behövs för att man ska 
kunna förverkliga den regionala jämlikheten och påverka landsbygdens framtid. 
Konsekvensernas betydelse framhävs, i synnerhet på glesbebyggd landsbygd.  

När ska landsbygdssäkring användas? 

Det är viktigt att beslutsfattarna och -beredarna förstår arten och styrkan av 
konsekvenserna inom olika regioner innan politiska åtgärder genomförs. Om de politiska 
åtgärderna får andra konsekvenser på landsbygden än i städerna bör man bedöma hur 
landsbygden påverkas. Detta innebär inte automatiskt att man skulle låta bli att ta ett 

109 Statsrådets kansli (2015) sid: 147  
110 Arbets- och näringsministeriet (2011), sid: 20 
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beslut som får negativa konsekvenser för landsbygden. En viktig del i processen är dock 
att beslutsfattarna med hjälp av landsbygdssäkring medvetandegörs om eventuella 
negativa konsekvenser och då beaktar dessa i beslutsprocessen. Beslutet som fattas kan 
alltså ändå få negativa konsekvenser för landsbygden. 

Landsbygdssäkringen ska integreras i beslutsprocessen, tillämpningen och uppföljningen 
och göras vid sidan av de andra konsekvensbedömningarna (Tabell 3). Störst betydelse 
har landsbygdssäkringen vid beredning av besluten, då besluten vid behov fortfarande 
kan ändras och åtgärderna anpassas efter förhållandena på landsbygden.  

Landsbygdssäkringen ska göras i ett så tidigt skede som möjligt, så att den verkligen 
utgör en del av den framtidsinriktade beslutsprocessen. Det är nödvändigt att man känner 
till nuläget för att kunna bedöma konsekvenserna. 
Tabell 3 Landsbygdssäkringen i de olika faserna i processen 

Förberedelser 
inför beslut 

Beslut Verkställande Uppföljning 

Konsekvensbedömningar 
och förhandsutvärdering 
inkl. landsbygdssäkring 
 

Inledande 
av verkställandet 
 

Fortlöpande 
bedömning 
och halvtidsöversyn 
 

Slutbedömning 
 

 
Landsbygdssäkring en konkret process 

En landsbygdssäkring på nationellt plan ser ofta annorlunda ut jämfört med de som 
förverkligas på regionalt och lokalt plan. När landsbygdssäkring genomförs på ett 
ministerium, till exempel i samband med en beslutsprocess som påverkar landsbygds-
områdena och dess invånare, är det ofta en eller några tjänstemän som utför processen. 
Det optimala är att tjänstemännen genomför landsbygdssäkringen i samråd med de 
organisationer som berörs. Gäller besluten till exempel regionutveckling är landskaps-
förbunden naturliga regionala parter. De landsbygdssäkringar som hittills har gjorts på ett 
nationellt plan har dock främst inneburit tjänstemannaarbete. 

Den process som beskrivs nedan är tillämpbar på regionala och lokala landsbygds-
säkringsprocesser. Delvis kan den också tillämpas i samband med nationella beslut.  

När man påbörjar en landsbygdssäkring är det a och o att det finns en utnämnd ansvars-
person som håller i trådarna och ser till att processen kommer igång. Lika viktigt är att 
ansvarspersonen sammankallar representanter från alla tre sektorer, den offentliga, den 
tredje och den privata sektorn. Säkerställer man dessa två utgångspunkter har man 
kommit en bra bit på vägen. En öppen process som alla intresserade kan ta del av utgör 
grunden för en lyckad landsbygdssäkring.  

Vid landsbygdssäkring identifieras och beskrivs de betydande konsekvenser som ett 
beslut eller en politisk åtgärd får för landsbygden. Som hjälp för bedömningen kan man 
använda en checklista med en sammanställning av de landsbygdspolitiskt centrala 
helheter som ska beaktas. Checklistan gör det lättare att uppfatta vilka eventuella 
konsekvenser ett beslut har för landsbygden.  

Checklistan inbegriper följande områden: 

• Näringarna, företagandet och sysselsättningen på landsbygden 

• Kompetens och innovationer på landsbygden 

• Boendet och servicen (volym, kvalitet, pris och tillgänglighet) på landsbygden 

• Tillgängligheten, förbindelserna och fungerande infrastruktur 

• Attraktionsfaktorer och starka sidor hos landsbygden 
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• Den sociala sammanhållningen, det sociala kapitalet, närdemokratin och beaktandet 
av lokala förhållanden 

Själva landsbygdssäkringen kan göras på många olika sätt. Det finns inte en ”rätt metod” 
eller ett rätt sätt att genomföra metoden, utan det beror mycket på deltagarna, ansvariga, 
motiveringen m.m. Viktigt är att den eller de som håller i trådarna för själva 
genomförandet har en klar plan för vad de tänker göra och vad som är målet. Hur man 
sedan genomför processen kan variera. Det gäller dock att motivera deltagarna i 
processen och berätta varför man gör vad man gör.  

Det är vanligt med en eller flera workshoppar där deltagarna arbetar i grupper utifrån 
checklistans olika temaområden. Man börjar ofta med en kort introduktion över vad man 
ska göra och varför. En nulägesanalys är ofta också bra att ha. I nedanstående bild (Figur 
2) finns en beskrivning av hur processen kan se ut, med början vid initiativtagande och 
inledning av processen och vidare till uppföljning och fortsatt arbete. 
Figur 2 Landsbygdssäkring som process 

 

I ett idealläge påbörjas landsbygdssäkringen i en situation där man förbereder ett beslut. 
Verkligheten ter sig dock annorlunda och de flesta processer påbörjas i det skedet då man 
redan tagit de förberedande besluten och kanske en del av följderna från dessa redan syns. 
Även då är det dock lika viktigt att använda sig av landsbygdssäkring eftersom processen 
ger information som kan leda till justeringar som främjar landsbygden och dess invånare. 
Det är också viktigt att inte underskatta betydelsen av den information och kunskap som 
själva processerna ger. Till detta återkommer jag i kapitel 6, som berör erfarenheter av 
landsbygdssäkring. 

Det är upp till beslutsfattarna på nationellt, regionalt och lokalt plan att avgöra hur 
resultaten hanteras i fortsättningen. De förs så att säga in i den ”normala” besluts-
processen, där man också måste beakta eventuella merkostnader som ett beslut kan leda 
till. Detsamma gäller ett beslut som får negativa följder för landsbygden och dess 
invånare. Landsbygdssäkringens uppgift är att identifiera och beskriva de betydande 
konsekvenser som ett beslut eller en politisk åtgärd får för landsbygden, inte att ta 
ställning till vilka beslut som görs baserat på de identifierade konsekvenserna.  

66 



LANDSBYGDSPOLITIK OCH LANDSBYGDSSÄKRING 

6.6 Konkreta pilotprojekt  
Sedan landsbygdssäkringsmodellen utarbetades har man inom den finska landsbygds-
politiken gått in för att fortgående utveckla verktyget. Konkret erfarenhet av hur verktyget 
fungerar i praktiken är bästa sättet att utveckla och förbättra det. Här nedan ges en kort 
beskrivning av pilotprojekt som initierats av det landsbygdspolitiska nätverket. 

Landsbygdssäkring på nationellt och regionalt plan 

Under 2009 utvecklade arbetsgruppen för landsbygdssäkring, inom Landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppen, en utvärderingsmetod som prövades i beredningsarbetet för landskaps-
programmet i Kajanaland och i beredningen av det regionala programmet för kohesion 
och konkurrenskraft (KOKO) 2010–2013. Inom KOKO-programmet ansåg man att 
processen hjälpte till att lyfta fram landsbygdsperspektivet i den nationella förhands-
utvärderingen. I beredningsarbetet för landskapsprogrammet i Kajanaland upplevde man 
att landsbygdssäkringsprocessen tydligt bidrog att lyfta fram den glesbebyggda lands-
bygdens synvinkel i programmet. Därtill ansåg man att båda processerna bidrog till att 
deltagarna fick en ökad medvetenhet om landsbygden och dess utmaningar och 
möjligheter.111 

Våren 2010 beslöt man inom landskapsförbundet i Mellersta Finland att pröva 
landsbygdssäkringsmetoden på såväl landskapsöversikten som landskapsplanen. I 
utvärderingsarbetet gjorde man en egen checklista, utgående från den som Landsbygds-
politiska samarbetsgruppen hade utarbetat. Checklistan omfattar de områden som 
beskrivs i kapitel 4. Eftersom båda planerna redan var godkända av landskapsfullmäktige 
genomfördes utvärderingen så att deltagarna gick igenom planerna och tillsammans 
diskuterade och utvärderade planernas mål och åtgärder ur ett landsbygdsperspektiv.  

Under hösten 2010 genomfördes landsbygdssäkring på förbundets genomförandeplan. 
Landskapsprogrammets genomförandeplan bereds i samverkan med de statliga 
myndigheterna, kommunerna och övriga relevanta aktörer innan den godkänns av 
landskapets samarbetsgrupp. I genomförandeplanen sammanställs förslag på centrala 
åtgärder och projekt som genomför landskapsprogrammet samt nivån på de regionala 
utvecklingsmedlen. Den upptar viktiga statsfinansierade spetsprojekt och projektområden 
i landskapet och insatsområdena i EU-programmen och de nationella programmen, 
uppställda enligt riktlinjerna i förbundets landskapsprogram.  

Utvärderingen visade att landsbygdssäkringen borde ha gjorts i ett tidigare skede, för att 
de ”resultat” som framgick i processen skulle ha kunnat beaktas i planerna. Samtidigt 
konstaterade man att den värdediskussion som fördes utifrån landsbygdssäkringens 
”resultat” hade ett värde i sig, eftersom den upplevdes öka deltagarnas förståelse för 
landsbygdens särdrag på många olika sätt.112 

I Mellersta Finlands landskapsförbund påbörjades landsbygdssäkringen av genom-
förandeplanen hösten 2012 då planen ännu var ett utkast. Detta innebar att man i ett 
tidigare skede kunde identifiera och i själva planen skriva in identifierade konsekvenser 
för landsbygden.113 

På nationellt plan har man inte utfört konkreta pilotprojekt av landsbygdssäkring, förutom 
de som gjorts av YTR i samband med dess egna helhetsprogram och KOKO-
programmets utvärdering. Flera ministerier har dock uppgett att landsbygdsaspekten har 
granskats i samband med genomgång av andra åtgärdsprogram, trots att man inte direkt 
använder landsbygdssäkring.114  

111 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä [Landsbygdspolitiska samarbestgruppen], (2010)  
112 Ponnikas m.fl., (2014) 
113 Ponnikas m.fl.(2014) 
114 Ponnikas m.fl. (2014), sid: 165 
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Landsbygdssäkring i samband med kommunstrukturreformen 

De flesta pilotprojekt inom landsbygdssäkring har utförts när man utrett kommun-
sammanslagningar. Detta har sin naturliga förklaring i den kommun- och strukturreform 
som statsrådet påbörjade 2005. I regeringsprogrammet år 2011 var målet att genomföra 
en kommunreform med målet att få en livskraftig kommunstruktur baserad på starka 
primärkommuner.115 I förverkligandet av dessa reformer har ingått att kraftigt minska 
antalet kommuner i vårt land. När reformen påbörjades 2005 hade vi 432 kommuner i 
Finland. Vid ingången av år 2016 var antalet 313.116 

Pilotprojekt i Lahtis och Lojo 
Hösten 2010 genomfördes en landsbygdssäkringsprocess i Lahtis med omnejd. I den 
planerade kommunsammanslagningen ingick nio kommuner, bestående av Lahtis stad 
och åtta mer eller mindre landsbygdsdominerade kommuner, vilka tillsammans skulle 
bilda en ny stor kommun.  
 
Ett år senare, under hösten 2011, genomfördes en liknande process i Lojoområdet. I den 
planerade kommunsammanslagningen ingick fyra kommuner, Lojo stad och tre stadsnära 
landsbygdskommuner. Kommunsammanslagningen förverkligades inte i något av dessa 
områden.  
 
I bägge områdena genomfördes landsbygdssäkringsprocessen enligt samma mönster:  

• Först ordnades en workshop med förtroendevalda, tjänstemän och 
organisationsaktörer.  

• Som grund för arbetet använde man utkastet till ett samgångsavtal och utredningen 
för kommunsammanslagningen. 

• Områden som behandlades var ordnandet av service, samhällsstrukturen, livskraften 
och verksamhetsmiljön samt demokrati och identitet.  

Landsbygdssäkringsprocessen i bägge områdena ledde fram till följande 
rekommendationer:  

• Det är viktigt att återverkningarna på landsbygden utvärderas under hela processens 
gång.  

• Det behövs en ansvarsperson vars uppgift är att säkra att landsbygdsaspekten beaktas 
under hela processen, också när man går vidare och bereder den nya kommunens 
verksamhet och förvaltningsprocesser. Landsbygdsaspekten bör därtill beaktas också 
på strateginivå och inom de olika verksamhetsområdena.  

• En närdemokratimodell som stärker ett fortsatt samarbete bör byggas upp mellan de 
lokala aktörerna och kommunen.  

Pilotprojekt i tre regioner  
Finlands Kommunförbund och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen genomförde 
hösten 2014–våren 2015 landsbygdssäkring i tre regioner där man planerade kommun-
indelningsutredningar. Det ena området var beläget i Norra Österbotten och två av 
områdena fanns i Norra Savolax.  

Utgående från erfarenheterna av pilotprojekten skrevs handboken ”Landsbygdssäkring 
som verktyg i kommunernas utvecklingsarbete”117 som beskriver 

115 Regeringen (2011) 
116 Finlands kommunförbund (2016b) 
117 Suomen Kuntaliitto m.fl. [Finlands kommunförbund m.fl.] (2015) 
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landsbygdssäkringsprocesserna på ett konkret sätt. Målet är att man utgående från dessa 
tre exempel kan påbörja en egen landsbygdssäkringsprocess. Exemplen i handboken 
berör kommunstrukturreformen men det går att tillämpa de konkreta råden och 
rekommendationerna i övriga utvecklings- och planeringsprocesser i regionerna.  

Vår nuvarande regering som tillsattes år 2015 genomför i skrivande stund en omfattande 
vård- och landskapsreform i vårt land. Reformen är en av de största av förvaltningen och 
verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Förändringen berör hundra-
tusentals människors arbete och servicen för alla medborgare samt finansieringen, 
styrningen och beskattningen av social- och hälsovården. Målet är att ordnandet av social- 
och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter överförs till de nya landskapen 1 
januari 2019.118 Dessa reformer har minskat trycket för att genomföra kommunsamman-
slagningar och som en konsekvens av detta lett till ett minskat behov av att använda 
landsbygdssäkring i dessa sammanhang. Samtidigt ökar reformen behovet av att använda 
landsbygdssäkring på ett regionalt plan. 

6.7 Uppföljning, resultat och effekter 
Landsbygdssäkring är ännu tämligen nytt inom den finska landsbygdspolitiken och det 
finns fortfarande en hel del kvar att göra. Det framgår av de erfarenheter man hittills har 
fått inom landsbygdspolitiken av landsbygdssäkring, såväl via pilotprojekt som från 
utbildningar, uppföljningar, utvärderingar m.m. Det fortgående utvecklings- och 
uppföljningsarbetet görs i samarbete med olika aktörer i det landsbygdspolitiska 
nätverket.  

Uppföljningen av landsbygdssäkring 

En av Landsbygdspolitiska rådets uppgifter är att följa upp landsbygdssäkringen. Inom 
det landsbygdspolitiska nätverket har man således följt upp landsbygdssäkringen och hur 
den har tillämpats i de årliga årsberättelserna, i landsbygdsöversikterna från 2011119 och 
2014120 samt i utvärderingen av den landsbygdspolitiska samarbetsgruppens verksamhet 
som gjordes åren 2011–2012.121 

De ovan nämnda rapporterna bygger på information som samlats in i samband med de 
regelbundet genomförda diskussionsrundorna med representanter för de politiska 
partierna. Därtill har diskussioner, intervjuer och frågeenkäter riktats till de organisationer 
som medverkar i det landsbygdspolitiska nätverket. Dessa ”resultat” har diskuterats inom 
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen och hjälpt gruppen att besluta var de knappa 
resurserna ska riktas med tanke på landsbygdssäkring.  

Denna fortlöpande uppföljning av landsbygdssäkringen och hur den upplevs bland de 
olika aktörerna har stärkt uppfattningen om att metoden är viktig för att lyfta fram den 
finländska landsbygden och dess utmaningar och möjligheter samt för att säkerställa 
jämlikare beslut. Samtidigt har man insett att metoden i sig bör utvecklas vidare för att få 
en större genomslagskraft. Användandet av metoden i vårt land är ännu nytt och okänt för 
de flesta, och det är få som har genomfört en landsbygdssäkring. 

Landsbygdssäkring nämns första gången i Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens 
årsberättelse från 2007, då samarbetsgruppen på sitt möte i oktober tillsatte temagruppen 
för landsbygdssäkring för att utveckla landsbygdssäkring inom förvaltningen.122 Sedan 
dess har det så gott som i varje årsberättelse ingått ett kapitel som kort beskriver vad som 

118 Vård och landskapsreformen (2016) 
119 Ponnikas m.fl. (2011) 
120 Ponnikas m.fl. (2014) 
121 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä [Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen] (2012) 
122 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä [Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen] (2008)  
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gjorts inom ramen för landsbygdssäkring, hur metoden utvecklats och vilka resultat och 
effekter som uppnåtts.  

Under år 2011 genomfördes en omfattande utvärdering av Landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppen och dess verksamhet. Utvärderingen framställdes i en rapport år 
2012.123 I utvärderingen konstateras att landsbygdssäkring har utvecklats och att det finns 
många positiva exempel på dess användning, speciellt på kommunnivå. I utvärderingen 
rekommenderades en vidare utveckling och spridning av landsbygdssäkring. Speciellt 
rekommenderas att använda landsbygdssäkring i samband med kommunsamman-
slagningar, vilket är förståeligt med tanke på den då pågående kommunstrukturreformen. 
Inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen beaktades rekommendationerna i 
utvärderingen, och pilotprojekten inom landsbygdssäkring riktades till områden där 
kommunsammanslagningar planerades.  

Största utmaningen gällande användningen av landsbygdssäkring ser man inom central-
förvaltningen, trots att metoden i princip ska utföras i hela centralförvaltningen och dess 
beslutsfattning samt alltid när besluten kan ha regionala återverkningar på landsbygden 
och dess invånare. Många tjänstemän anser att det redan finns så många obligatoriska 
utredningar att man ogärna tar landsbygdssäkring i bruk som ännu en ny lagstadgad 
utredning. Samtidigt har man uppgett att metoden har fört med sig att landsbygden mera 
medvetet beaktats i beslutsprocesserna.124 

Tjänstemännens njugga inställning till landsbygdssäkring, och då särskilt att göra 
metoden obligatorisk, har diskuterats inom den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen 
samtidigt som man gått igenom utvärderingarna. Inom samarbetsgruppen har det funnits 
en förståelse argumentet att det redan finns så många andra utredningar som måste göras. 
Dock finns det de som anser att problemet skulle lösa sig om landsbygdssäkring vore 
lagstadgad. 

Huruvida landsbygdssäkring ska vara frivilligt eller inte finns delade åsikter om inom den 
nationella landsbygdspolitiken. Frågan har också diskuterats fler gånger under årens lopp. 
Hittills har man inom såväl den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen som det nya 
landsbygdspolitiska rådet fastställt att metoden är frivillig. Frivilligheten har också stöd 
bland riksdagens politiska partier, vilket framkommer i de regelbundna diskussionerna 
som landsbygdspolitiken för med dem. Ett av den nuvarande regeringens mål är att 
förenkla lagstiftningen och minska på normer och föreskrifter, så i dagens Finland är det 
osannolikt att man på politiskt plan skulle kunna införa en obligatorisk 
landsbygdssäkring.  

Erfarenheter av MAUKA-projektet  

Geografiska institutet vid Uleåborgs universitet har tillsammans med Kajanalands 
universitetscentrum genomfört ett YTR-finansierat projekt där man utvärderade metoden 
för landsbygdssäkring, genom att utföra pilotprojekt i två områden i norra Finland 2005–
2012. Dessa områden utgörs av nya Uleåborg efter kommunsammanslagningen och 
Kajanaland. I projektet granskade man kommunsammanslagningsprocessens och 
förvaltningsmodellens inverkan på boendet och dess påverkan i landsbygdsområdena. 
Teman som behandlades var service, boende och markanvändning samt delaktighet och 
påverkningsmöjligheter.  

Erfarenheterna från pilotprojekten användes för att sammanfatta rekommendationer för 
utvecklandet av landsbygdssäkringsmodellen, se tabellen nedan (Tabell 4). Inom det 
landsbygdspolitiska nätverket har man till dags dato tagit fasta på och lyft fram dessa 

123 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä [Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen] (2012) 
124 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä [Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen], (2012). sid. 105 
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rekommendationer i den samhällspolitiska debatten samt fört speciellt 
åtgärdsrekommendationerna 14 vidare.125  
Tabell 4 Observationer av utvecklingsområden och åtgärder för landsbygdssäkring utgående från 
erfarenheterna i MAUKA-projektet.126 127 

Utvecklings
-område 

Upplevda 
problem 

Åtgärdsrekommendationer Centrala aktörer  

Utvecklande av 
metoden  

Landsbygdssäkring 
har vanligen grundat 
sig på workshoppar, 
men i mera 
invecklade 
planeringsprocesser 
förutsätter 
värderingen samtidig 
användning av flera 
metoder. Man bör 
fästa mer 
uppmärksamhet vid 
uppföljningen av 
landsbygdssäkring.  

 
I landsbygdssäkring används 
interaktiva metoder med vars hjälp 
man skapar förbindelse mellan 
invånaråsikter och sakkunnig-/ 
beslutsfattaråsikter. 
Landsbygdssäkring bör även 
innehålla uppföljning av 
återverkningar. 
Det behövs fler fallstudier av 
landsbygdssäkring.  

De aktörer som 
genomfört 
landsbygdssäkring, 
möjligen i samarbete 
med forskare och 
andra sakkunniga, 
YTR/MANE, 
finansiärer av 
forskning. 
 
 
 

Förhållande till 
annan planering  

Landsbygdssäkringen 
kan få en oklar 
relation till t.ex. de 
utvärderingar som 
görs i samband med 
kommunsammanslagn
ingar, samråd och 
övriga deltagande 
metoder.  

Landsbygdssäkring används i ett 
tidigt skede i samband med 
kommunsammanslagnings- och 
övriga förvaltningsprocesser som 
berör landsbygden. 
Landsbygdssäkringen genomförs 
som en integrerad del av processen, 
inte som en enskild metod. 
Landsbygdssäkring integreras om 
möjligt med en del andra 
utvärderingar, vilket gör att man kan 
undvika överlappningar och minska 
kostnaderna.  

Ministerierna, de 
berörda regionala 
aktörer som ansvarar 
för regionplanering.  

Grad av 
förbindelse  
 

Trots att 
landsbygdssäkring har 
såväl statsrådets som 
riskdagens stöd, 
baserar sig 
förverkligandet av 
processen i 
rekommendationer. 
Metoden saknar 
giltighet, så som t.ex. 
bedömning av 
miljökonsekvenserna 
av planer och 
program SMB  

Man utreder om 
landsbygdssäkringens giltighet 
kunde förbättras genom lagstiftning 
eller på annat sätt.  
Man ökar landsbygdssäkringens 
giltighet, t.ex. genom att binda en 
del av kommunernas bidrag för 
kommunsammanslagning till 
genomförandet av 
landsbygdssäkring.  
 
 

Ministerierna och 
deras underlydande 
regionförvaltning, 
YTR/MANE, 
utvecklingsaktörer i 
regionerna  

Effektivitet Effektiviteten av 
landsbygdssäkring 
förblir liten, om man 
inte ger resultaten 
tillräcklig tyngd i 
planerings- och 
beslutsprocessen.  

Landsbygdssäkringens effektivitet 
kan ökas genom att göra processen 
så öppen, deltagande och interaktiv 
som möjligt. Resultaten presenteras 
på olika forum i olika skeden av 
processen. 
Uppföljning av landsbygdssäkring 
utnyttjas för att öka effektiviteten.  

Alla delaktiga i 
landsbygdssäkringspr
ocessen.  

Ökad kännedom Landsbygdssäkring är 
dåligt känt och 
fortfarande har man 

Erfarenheter av användning och 
olika modeller för metodens 
förverkligande presenteras på olika 

De aktörer som har 
använt sig av 
landsbygdssäkring. 

125 Muilu m.fl. (2013) 
126 Muilu m.fl. (2013) 
127 Ponnikas m.fl. (2014). sid. 172 
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ringa erfarenhet av 
dess användning 

forum.  
Kontaktpersoner för 
landsbygdssäkring utnämns 
åtminstone till de centrala 
ministerierna och berörda 
regionförvaltningar. 

 
Ministerierna och 
regionförvaltningen, 
regionernas 
utvecklingsorgan.  

 
En mera omfattande utvärdering av landsbygdssäkring planeras och kommer att ingå i 
den landsbygdsöversikt som beräknas bli färdig hösten 2017.  

Resultat och effekter 

De olika utvärderingarna och årsrapporterna visar tydligt att landsbygdssäkring ger en 
större insikt och förståelse för att beslut har olika återverkningar på landsbygden och i 
tätorter. De genomförda pilotprojekten med landsbygdssäkring som metod visar att 
deltagarna får ökade insikter i landsbygdsfrågor och större förståelse för vilka följder 
vissa beslut kan ha på landsbygdsområdena.  

Här finns anledning att påminna om landsbygdssäkringens roll, d.v.s. att identifiera och 
beskriva de betydande konsekvenser som ett beslut eller en politisk åtgärd kan få för 
landsbygden. Beslutsfattarnas uppgift är att beakta landsbygdssäkringens resultat, bland 
andra resultat, och utifrån dessa fatta ett beslut i frågan. Beslutet kan alltså ändå ha en 
negativ inverkan på landsbygden.  

En indirekt effekt eller följd av pilotprojekten inom landsbygdssäkring är också en ökad 
samverkan bland aktörerna i området. De erfarenheter man fått från landsbygdssäkrings-
processen har visat sig utgöra en bra grund för fortsatt samarbete mellan de olika 
sektorerna i regionen. Samtidigt har samarbetet över sektorsgränserna ökat inom de olika 
förvaltningsområdena.  

En viktig del av arbetet med landsbygdssäkring är att sprida information om processen 
och verktyget till de berörda parterna. Detta har gjorts, som tidigare nämnts, i samband 
med de regelbundet återkommande diskussionerna med såväl politiska beslutsfattare som 
berörda parter i det landsbygdspolitiska nätverket. Utöver detta har man sammanställt 
olika broschyrer om landsbygdssäkring samt skrivit artiklar och bloggar på temat. Det 
skriftliga materialet har varit efterfrågat, vilket tyder på att landsbygdssäkring intresserar 
många.  

Ännu är det svårt att se effekterna av att använda landsbygdssäkring. På lång sikt är målet 
att användningen av metoden bidrar till att Landsbygdspolitiska rådets vision uppnås 
(Figur 3). 

Figur 3 Visionen om landsbygden år 2020.128 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

128 Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, (2014), sid: 12. 

Vision om landsbygden år 2020: Välmående 
landsbygd som utnyttjar sina egna resurser. 

Landsbygden är en oskiljaktig del av den 
nationella framgången och av samhället. 
Landsbygden utgör en god livsmiljö som 

uppmuntrar till företagsamhet och kreativitet. 
Landsbygdens materiella, sociala, kulturella och 

ekologiska grund är viktig för hela Finland. 
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6.8 Erfarenheter 
Detta kapitel redovisar olika erfarenheter och bygger på intervjuer med personer129 som 
arbetat med att dels konkret genomföra pilotprojekt inom landsbygdssäkring, dels 
utveckla själva metoden. Således baserar sig dessa tankar på flera personers åsikter, 
utöver skribentens.  

Först och främst kan konstateras att landsbygdssäkring ännu inte används systematiskt i 
de olika beslutsprocesserna. Detta beror delvis på att metoden fortfarande är ganska ny 
och därför inte så välkänd. En av de stora utmaningarna för landsbygdspolitiska nätverket 
är att göra metoden mera känd inom såväl förvaltning som organisationsvärlden på både 
nationellt, regionalt och lokalt plan.  

Landsbygdssäkring är frivilligt och tanken med det är att förvaltningen inte ska åläggas 
fler uppgifter. Erfarenheten visar också att bedömningar inte blir mera kvalitativa för att 
de är obligatoriska. Frivilligheten bidrar dock helt klart till att man inom förvaltningen 
väljer att inte använda sig av metoden. Som skäl hänvisar tjänstemännen till den redan 
stora arbetsbördan och tidsbristen som kommer där av. Då man har mycket att göra 
prioriterar man de saker som måste göras. En orsak kan också ligga i själva processen; 
fortfarande är det rätt ovanligt med deltagande processer såsom landsbygdssäkring. 
Dylika processer upplevs som svåra och tidskrävande.  

Man kan fråga sig om det finns en risk för att besvärliga, kontroversiella och politiskt 
känsliga frågor inte behandlas eftersom landsbygdssäkringen är frivillig. Den erfarenhet 
vi har i Finland stöder dock inte detta. I de landsbygdssäkringsprocesser som under-
tecknad deltagit i har såväl svåra som enklare frågar behandlats lika intensivt. Liknande 
budskap har vi fått från övriga pilotprojekt. Diskussionen har ofta fortsatt efter det att 
landsbygdssäkringen avslutats, vilket stöder tanken att landsbygdssäkring erbjuder en 
grund för fortsatt samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorns aktörer.  

De landsbygdspolitiska aktörerna känner till några exempel på områden i vårt land där de 
lokala föreningarna har varit initiativtagare i landsbygdssäkringsprocessen och den 
offentliga sektorn varit ovillig att delta. I dessa fall har de landsbygdspolitiska aktörerna 
varit i kontakt med de lokala eller regionala aktörerna och puffat för 
landsbygdssäkringen. Det har dock inte alltid hjälpt. Eftersom metoden är frivillig måste 
alla parter förbinda sig till och delta i processen. Det ökade behovet av partnerskap och 
samarbete på såväl lokalt som regionalt plan, vilket den pågående vård- och 
landskapsreformen ytterligare förstärker, öppnar också nya möjligheter för att genomföra 
landsbygdssäkringen.  

Användandet av landsbygdssäkringsmetoden får inte vara ett självändamål i sig, utan det 
viktigaste är att landsbygden och dess invånare beaktas i all beslutsfattning som berör 
dem. Resultatet blir inte sämre om man inför delar av landsbygdssäkring i andra strategier 
eller andra sammanhang där det handlar om att bereda material för politisk besluts-
fattning. På sikt skulle idealet vara att landsbygdssynvinkeln beaktas i all beslutsfattning 
och i beredningen av dessa beslut, utan att någon särskild landsbygdssäkring genomförs. 
Det är dock långt kvar innan vi uppnått ett dylikt läge i Finland. I dag behövs landsbygds-
säkring som en metod med vars hjälp man kan öka beaktandet av landsbygden och dess 
invånare i olika beslutsprocesser som påverkar deras framtid.  

Erfarenheter på lokalt plan  

Att använda landsbygdssäkring i kommunsammanslagningsprocessen har visat sig vara 
lyckat. Speciellt bra fungerar det när alla berörda parter förbinder sig till processen och 
landsbygdssäkringen kommer igång redan när samgångsutredningen påbörjas. De 

129 Omfattar personer från centralförvaltningen, kommunförbundet och en person som representerar dels det 
landsbygdspolitiska nätverket, dels byaverksamheten och Leader. 
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”resultat” man får från en landsbygdssäkring innehåller dessutom en hel del information 
som kan användas i andra sammanhang. Själva processen, deltagandet och samverkan i 
den, kan leda till nya verksamhetsmodeller, nytt samarbete och nya nätverk mellan olika 
aktörer.  

En utmaning i de olika pilotprojekten har varit att få den kommunala sektorn att delta i 
processen, såväl tjänstemän som förtroendevalda. De har dock en nyckelposition i 
landsbygdssäkringsprocessen eftersom kommunen och dess representanter på lokalt plan 
representerar den offentliga sektorn. Det är viktigt att få tjänstemän och beslutsfattare 
med i arbetet eftersom de både bereder ärendet och i slutändan fattar de politiska 
besluten. En annan utmaning är hur man ska komma igång med processen. Det måste 
dock finnas en ansvarsperson eller någon som håller i trådarna under hela processen, och 
denna person måste vara trovärdig för alla medverkande parter för att processen ska 
fungera.  

Regionalt plan 

Vi har lite erfarenhet av landsbygdssäkring på regionalt plan. Den stora utmaningen just 
nu är den pågående vård- och landskapsreformen, vilken omfattar både reformen av 
social- och hälsovårdstjänsterna och regionförvaltningsreformen. Samtidigt utgör 
reformerna en stor möjlighet för landsbygdssäkring och användning av metoden.  

Det är viktigt att fundera på hur landsbygden och dess invånare beaktas i dessa reformer. 
Kan landsbygdssäkring utgöra ett verktyg i processerna? Det platsbaserade perspektivet 
tillför därtill en intressant synvinkel beträffande användning av landsbygdssäkring som en 
metod i de pågående reformerna. Dessa frågor är högaktuella inom det 
landsbygdspolitiska nätverket just nu. 

Nationellt plan 

Det positiva är att landsbygdssäkring har en grundläggande förankring och gott stöd i den 
nationella politiska kontexten. Landsbygdspolitiska rådet ansvarar för att utveckla 
verktyget, göra landsbygdssäkring som metod känd och uppmuntra till användningen av 
verktyget. Dessutom ska rådet rapportera och följa upp hur landsbygdssäkring 
framskrider.  

Landsbygdssäkring har alltså stark politisk uppbackning, men utmaningen på ett 
nationellt plan är att man inte har använt metoden konsekvent inom centralförvaltningen. 
Inte heller riksdagen använder sig av detta verktyg, trots att man anser det vara viktigt. I 
samband med utvärderingarna uppger man inom centralförvaltningen att man beaktar 
landsbygdsaspekten i olika sammanhang. Men det är svårt att påvisa att detta de facto 
görs. 

Den stora frågan gällande landsbygdssäkring och hur metoden ska utvecklas är huruvida 
processen ska vara frivillig eller obligatorisk. Än så länge gäller frivillighet eftersom man 
anser att en bindande process inte automatiskt gör den mer kvalitativ. Dessutom har 
förvaltningen redan så många tvingande åtaganden.  

Frivilligheten utgår från att användarna anser landsbygdssäkring vara så viktig att de ändå 
väljer att använda metoden. De som genomfört landsbygdssäkring har också förhållit sig 
positiva till metoden och ser ett stort värde med själva processen och det fortsatta 
samarbetet den medfört. Men användningen av landsbygdssäkring har inte ökat i den 
omfattning man tänkt sig inom landsbygdspolitiken. Landsbygdssäkring är fortfarande en 
okänd metod i vårt land.  

Dagens nationella politiska linje stöder inte incitament eller ”morötter” för att genomföra 
någon metod, varken landsbygdssäkring eller någon annan. Det politiska klimatet i 
dagens Finland förespråkar inte heller fler obligatoriska utredningar. Oavsett detta bör 
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Landsbygdspolitiska rådet ta upp frågan huruvida landsbygdssäkring ska fortsätta att vara 
frivillig, och föra frågan vidare i den nationella politiska debatten inom snar framtid.  

Landsbygdspolitiska rådet gör så gott det kan med knappa resurser. För närvarande 
arbetar dock två tjänstemän inom jord- och skogsbruksministeriet med landsbygds-
politiska uppgifter och de har också en hel del andra uppgifter att sköta. Det innebär att 
man inte kan göra några större satsningar på landsbygdssäkring än de man nu planerar.  

Som en följd av de knappa resurserna har man inom landsbygdspolitiken under de senaste 
åren gått in för att genomföra landsbygdssäkring inom ramen av olika projekt, för att 
kunna utveckla processen vidare.  

Möjligheter och utmaningar med landsbygdssäkring kan sammanfattats på följande sätt: 
Tabell 5 Möjligheter och utmaningar med att använda landsbygdssäkring. 

Möjligheter Utmaningar 

Ett enkelt verktyg som vem som helst kan använda Frivilligt, vilket leder till att metoden inte används 

Hjälper beslutsfattarna att identifiera de 
återverkningar besluten har på landsbygden 

Knappa resurser att utveckla landsbygdssäkring 

Sammanför olika aktörer och skapar nya 
verksamhetsmodeller som bär i framtida arbete 

Saknas aktörer (med ansvar) på regionalt och 
lokalt plan 

”Resultaten” ger stor nytta också i andra 
sammanhang, t.ex. kommuners strategier, 
utvecklingsprogram för regionen. 

En av många konsekvensbedömningar, prioriteras 
inte  

Ett verktyg som kan användas inom platsbaserad 
utveckling. 

 

Inom Landsbygdspolitiska rådet har landsbygdssäkring under de senaste åren utvecklats 
av en liten inofficiell arbetsgrupp bestående av de tjänstemän som arbetar inom lands-
bygdspolitiken, representanter från rådets medborgaraktivitetsnätverk och Kommun-
förbundets specialsakkunniga inom landsbygdsutveckling.  

Gruppen har bl.a. sammanställt den senaste broschyren om landsbygdssäkring i det 
kommunala utvecklingsarbetet.130 Därtill ordnades i slutet av mars 2016 ett seminarium 
på Finlands Kommunförbund om landsbygdssäkring. Målet med seminariet var att 
presentera innehållet i den nya broschyren på ett konkret sätt för att initiera fortsatt 
användning av metoden på lokalt plan.  

Utvecklingsförslag 

Den inofficiella arbetsgruppen för landsbygdssäkring har utarbetat några förslag för att 
utveckla landsbygdssäkringen i vårt land. Dessa förslag kommer att presenteras för det 
landsbygdspolitiska rådet och dess sekretariat hösten 2016:  

1. En åtgärdsplan för landsbygdssäkring utarbetas. I denna plan bör ingå vad som 
ska göras och vem som ansvarar för processen på nationell, regional och lokal 
nivå. I planen tar man också ställning till befintliga resurser och prioriterar 
förverkligandet enligt dessa. Planen godkänns av Landsbygdspolitiska rådet och 
uppdateras kontinuerligt.  

2. Ansvarspersoner för landsbygdssäkring utses, på nationell, regional och lokal 
nivå. Viktigt är att man får ett landsomfattande nätverk, bestående av regionala 
och lokala aktörer, som kan initiera och hålla i trådarna för de konkreta 
landsbygdssäkringsprocesserna i områdena.  

Ansvarspersoner på nationellt plan kan vara personer på de ministerier som är 
centrala med tanke på landsbygdssäkring, och medlemmar i Landsbygdspolitiska 
rådet eller dess sekretariat. På regionalt plan kan ansvarspersonerna till exempel 

130 Suomen Kuntaliitto m.fl. [Finlands kommunförbund m.fl.] (2015) 
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vara de personer som ansvarar för landsbygdsfrågor inom landskapsförbunden. 
På det lokala planet kan ansvarspersonerna vara Leaderaktörer och/eller regionala 
byaombudsmän.  

3. Kunskapen och kännedomen om landsbygdssäkring ökar. Till detta hör att 
utarbeta material om landsbygdssäkring och dess metod samt att göra materialet 
tillgängligt för intresserade. En särskild målgrupp är ansvarspersonerna inom 
landsbygdssäkring. En egen infosida om landsbygdssäkring utarbetas på 
landsbygdspolitikens egen webbplats: www.landsbygdspolitik.fi.  

4. Landsbygdssäkring införs som metod i den pågående vård- och 
landskapsreformen, vilken omfattar både reformen av social- och 
hälsovårdstjänsterna och regionförvaltningsreformen. Användandet av 
landsbygdssäkring i samband med reformen kan förbättra beaktandet av 
landsbygden och dess invånare i processen. 
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Bilaga 1 
      
     
 BESLUT OM TILLSÄTTANDE AV LANDSBYGDSPOLITISKT RÅD 
 
     
 31.3.2016   MMM002:00/2016 
 
 
 
TILLSÄTTANDE AV LANDSBYGDSPOLITISKT RÅD 

 

Statsrådet tillsatte den 31 mars 2016 ett landsbygdspolitiskt råd mellan 
förvaltningsområdena. Rådet ska samordna landsbygdens utvecklingsåtgärder och bidra 
till att använda resurser som kanaliseras till landsbygden. Det landsbygdspolitiska rådet 
fortsätter den landsbygdspolitiska samarbetsgruppens arbete med i huvudsak samma 
prioriteringar som samarbetsgruppen åren 2001–2015. 

 

Mandattid 

1.5.2016 - 31.12.2020 

Bakgrund 

Promemoria 23.3.2016  

Mål  

Det landsbygdspolitiska rådet stöder statsrådet i tväradministrativa och strategiskt viktiga 
landsbygdspolitiska frågor. Rådet leder arbetet med och tar fram riktlinjer för 
landsbygdspolitiken.  

Uppgifter 

Det breda landsbygdspolitiska nätverket sköter det landsbygdspolitiska rådets uppgifter 
under rådets ledning. Centrala aktörer är det landsbygdspolitiska sekretariatet och de 
tematiska nätverken. Uppgifterna är följande: 

1. Att stödja beslutsfattare i tväradministrativa och strategiskt viktiga 
landsbygdspolitiska frågor samt att bistå regeringen med att bereda och förverkliga 
regeringens landsbygdspolitiska riktlinjer. 

2. Att genomföra och följa upp det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014 – 2020 
i samarbete med förvaltningsområdena och aktörerna utanför förvaltningen 

3. Att utveckla landsbygdspolitikens och landsbygdsutvecklingens strukturer och 
handlingssätt mot en nätverksorienterad och på partnerskap byggd verksamhet som 
stöder platsbaserad politik. 

4. Att utföra temaspecifikt utvecklingsarbete enligt särskilt bestämda helheter. 

5. Att utveckla, främja och följa upp landsbygdssäkringen . 

6. Att stärka landsbygdsforskningen och – kompetensen genom bl.a. landsomfattande 
forsknings- och utvecklingsprojekt. 
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7. Att främja nationellt och internationellt nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan 
olika landsbygdsaktörer. 

8. Att påverka landsbygdspolitiskt viktiga projekt som pågår inom de olika 
förvaltningsområdena. 

9. Att förbättra förutsättningarna för växelverkan och samarbete mellan landsbygden, 
skärgården och stadsområdena tillsammans med aktörer inom stads- och 
skärgårdspolitiken. 

10. Att delta i samordningen av den nationella landsbygds- och regionalpolitiken och 
EU:s landsbygds- och regionalpolitik. 

 
Rådets sammansättning 

 
Ordförande 

jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen 

jord- och skogsbruksministeriet 

 
Vice ordförande 

näringsminister Olli Rehn 

arbets- och näringsministeriet 

 
Medlemmar 

Kommunikationsministeriet 

Jord- och skogsbruksministeriet 

Justitieministeriet 

Kultur- och undervisningsministeriet 

Inrikesministeriet 

Social- och hälsovårdsministeriet 

Arbets- och näringsministeriet 

Finansministeriet 

Miljöministeriet 

 

Regionförvaltningsverken 

Yrkeshögskolornas rektorsråd ARENE 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna 

 
Folktinget 

Kyrkostyrelsen 

Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava 

Leaderaktionsgrupperna 
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Landskapsförbunden 

Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK Jord- och  

skogsbruksproducenternas centralförbund] 

Maaseudun sivistysliitto [Landsbygdens bildningsförbund] 

Marttaliitto [Marthaförbundet] 

ProAgria 

Skärgårdsdelegationen 

Sitra [Jubileumsfonden för Finlands självständighet] 

Soste ry [social- och hälsovårdsorganisationernas takorganisation] 

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC 

Finlands kommunförbund 

Byaverksamhet i Finland 

Finlands naturskyddsförbund 

Finlands skogscentral 

Finlands jägarförbund 

Finlands universitet UNIFI 

Företagare i Finland 

Suomen 4H-liitto [Finlands 4H förbund] 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC 

Tjänstemannacentralorganisationen STTK 

Sakkunniga 

Landsbygdspolitiska rådet kan höra sakkunniga. 

Sekretariat, tematiska nätverk och arbetsgrupper 

Under det landsbygdspolitiska rådet fungerar ett sekretariat, tematiska nätverk och 
arbetsgrupper. Det tväradministrativa sekretariatet som består av olika aktörer bereder de 
frågor som rådet behandlar och sköter rådets uppgifter tillsammans med de tematiska 
nätverken. Rådet utser generalsekreteraren och sekretariatet.  

I projekt och andra tidsbestämda uppgifter kan rådet också anlita sakkunniga från olika 
organisationer. Det kan tillsätta temporära och tväradministrativa tematiska grupper eller 
arbetsgrupper och efter behov kalla in enskilda experter eller anställda inom olika 
förvaltningsområden eller sakkunnigorganisationer som medlemmar.  

Kostnader och finansiering 

Rådets kostnader täcks med anslaget under jord- och skogsbruksministeriets moment 
30.10.63. De instanser som är representerade i rådet svarar för kostnaderna för sina 
representanters logi och resor som följer av deltagandet i rådets möten.  
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7 Distrikts- og regionalpolitikken i Norge – en 
gjennomgang 

7.1 Sammendrag 
Norge hadde 5,2 millioner innbyggere per 1. april 2016, og landarealet er omtrent 
324 000 m2. Det gjør Norge til et av landene i Europa med mest spredt bebyggelse.  

Landsbygd er et begrep som brukes lite i det norske språket. Det mest anvendte uttrykket 
er i stedet «distrikt». Norsk distrikts- og regionalpolitikk motsvarer omtrent den svenske 
landsbygds- og regionalpolitikken. Ordet bygdepolitikk brukes i noe grad innenfor 
landbrukspolitikken.  

Starten for den norske distriktspolitikken knyttes til opprettelsen av distriktenes 
utbyggingsfond med virkning fra 1.1.1961. Det ble et virkemiddel for å stimulere 
bedriftsetableringer i Nord-Norge og i distriktene i Sør-Norge. Utover på 70-tallet og 
fram mot 90-tallet gikk distriktspolitikken fra å være en vekstpolitikk til fordelings-
politikk. Spesielt på 70-tallet ble det opprettet en rekke særskilte distriktspolitiske 
virkemidler. Av ordninger som fortsatt eksisterer, kan det nevnes Selskapet for industri-
utvikling (SIVA), differensiert arbeidsgiveravgift og kommunale næringsfond. De siste 
årene har det blitt et sterkere fokus på regionalpolitikk, og at regionsentrene skal spille 
mer på lag med sine omland. Den norske regjeringen har varslet at den neste stortings-
meldingen om temaet skal handle om bærekraftige byer og sterke distrikter.  

Norsk distrikts- og regionalpolitikk har 4 sentrale målsettinger:  

• Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret 

• Benytte de menneskelige ressursene og de naturgitte ressursene i hele landet for 
størst mulig nasjonal verdiskapning  

• Sikre likeverdige levekår 

• Gi alle reell mulighet til å bosette seg der de vil  

I Norge skiller en mellom smal og bred distrikts- og regionalpolitikk. Den smale 
politikken handler om direkte støtteordninger og prosjektmidler som Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har ansvar for. Til sammen utgjorde disse midlene 1,8 mrd. 
kr. i 2016. Mesteparten av disse midlene overføres til fylkeskommunene som har ansvar 
for å fremme verdiskapning og regional utvikling i sine fylker. Den brede politikken 
innebærer at alle departement skal ta distriktspolitiske hensyn.  

Sentrale aktører i distrikts- og regionalpolitikken på nasjonalt nivå er i tillegg til 
departementene Innovasjon Norge, Selskapet for industrivekst (SIVA), forskningsrådet 
og kompetansesenter for distriktsutvikling. Fylkeskommunene er Norges regionale 
folkevalgte nivå og har en sentral rolle i samfunnsutviklingen. De skal blant annet 
utarbeide en regional planstrategi og forvalte og fordele regionale utviklingsmidler. 
Fylkesmannen er statens forlengede arm i fylkene. De har blant annet ansvar for utdeling 
av noen av bygdeutviklingsmidlene til jordbruket. Alle norske kommuner har de samme 
ansvarsområdene (generalistkommuner), noe som innebærer hele omsorgs- og 
utdanningssektoren (grunnskole), primærhelsetjenester, sosialtjenester, barnehager, 
kultur, næringsutvikling også videre. Kommunene i de distriktspolitiske virkemiddel-
områdene får tildelt midler fra fylkeskommunen til kommunale næringsfond. De minste 
kommunene får også ekstra kompensasjon gjennom inntektssystemet til kommunene.  
Det viktigste politiske styringsdokumentene for distrikts- og regionalpolitikken er den 
gjeldende regjeringsplattformen (Sundvolden-erklæringen) og stortingsmeldinger. Det 
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legges fram en stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikk om lag hvert fjerde år, 
og regjeringen har varslet at den neste stortingsmeldingen kommer vinteren 2017 og skal 
handle om bærekraftige byer og sterke distrikter. Fokuset for den sittende regjeringen 
bestående av Høyre og Fremskrittspartiet er å sikre et næringsliv som er i stand til å ta 
vare på og skape nye lønnsomme arbeidsplasser. De knytter også sammen distrikts- og 
regionalpolitikken, og vil satse på samferdsel for å redusere transportkostnader og 
avstandsulemper. Regjeringen skriver videre i regjeringsplattformen at de vil prioritere 
virkemidler som kan styrke innovasjon og nyetablering i alle deler av landet.  

I Norge er det tradisjon for en differnsiert politikk i distrikts- og regionalpolitikken. Et 
eksempel på dette er den differensierte arbeidsgiveravgiften som ble innført i 1975. Med 
unntak av en liten periode på midten av 2000-tallet har denne ordningen sørget for at 
landet deles inn i ulike soner med ulike satser. Sonene variere fra 1 til 5, hvor sone 5 
utgjør Finnmark og Nord-Troms. Her er avgiften 0. I sone 1 er den høyeste avgiften, som 
utgjør 14,1 prosent. Den differensierte arbeidsgiveravgiften regnes som et av de viktigste 
distriktspolitiske virkemidlene, og i 2016 er det forventet at ordningen vil koste omlag 
14,3 mrd. kr. Innenfor den brede distriktspolitikken er videre jordbruksstøtte, utjamning i 
kommuenes inntektssystem og satsing på samferdsel de viktigste distrikts- og 
regionalpolitiske tiltakene.  

Innenfor den smale distriktspolitikken deles Norge inn i tre ulike soner ut fra hvilke 
utfordringer områdene har med utvikling i innbyggertallet, store avstander og/eller 
utfordringer knyttet til sysselsetting, arbeidsmarked og levekår. Kommunene i sone 1 er 
utenfor det distriktspolitiske virkeområde, mens kommunene i sone 2 og 3 er innenfor. 
Kommuner og bedrifter i virkeområde kan motta støtte som investeringsstøtte, støtte til 
grunnlagsinvesteringer, stedsutvikling, kompetanse og internasjonal satsing gjennom 
Interreg. Det er kun bedrifter i sone 3 som kan motta direkte støtte. Mange inngår også i 
nasjoale satsinger som MERKUR-ordningen (støtte til matbutikker), fjellregion-
programmet og byregionprogrammet. I det siste inngår også kommuner som ligger 
utenom det distriktspolitiske virkeområde.  

Norge har en egen tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms for å stimulere enkeltpersoner 
og bedrifter til å bosette og etablere seg her. Ordningen ble etablert i 1990 og per 2016 så 
utgjør tiltakene fritak for arbeidsgiveravgift, nedskrivning av studielån, fritak for el-avgift 
på forbruk og reduksjon i personbeskatningen.  

Siden 2010 er det gjennomført en rekke utredninger og avlueringer av virkemidler 
innenfor den norske distrikts- og regionalpolitikken. Felles for arbeidet på dette område er 
at en stadig forsøker å finne ut hvilken politikk som virker og gir resultater, og hva som 
ikke gjør det. Telemarksforsking har utviklet en programteori for attraktivitet, og det er 
utviklet en modell for å forstå drivkreftene bak regional utvikling i en strategisk kontekst. 
Målet er å gi kommuner og fylkeskommuner et verktøy som setter dem i stand til å gjøre 
med treffsikre valg av strategier for økt attratkivitet. Dette skal bidra til reduserte 
kostnader og høyere kvalitet i offentlig utviklingsarbeid.  

Distrikts- og regionalpolitikken blir selvsagt endret og justert ut fra hvilke politiske 
partier som styrer og spesielt når oppgavefordelingen endrer seg mellom ulike folkevalgte 
nivåer. Norge er i 2016 midt i en kommunereform, hvor regjeringen gjennom frivillige 
sammenslåingsprosesser ønsker å redusere antallet kommuner. Parallelt går det en prosess 
for fylkeskommunene for å etablere større folkevalgte regioner. Hva resultatet av dette 
arbeidet blir vet vi først etter Stortingets behandling før sommeren 2017, men det er 
sannsynlig at oppgavefordelingen mellom de tre nivåene i Norge vil endre seg noe fra 
dagens.  
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7.2 Innledning 

Innbyggertall og landareal  
Norges totale landareal (fastlands-Norge inkludert ferskvann) er omtrent 324.000 km2, og 
antall innbyggere var 5,2 millioner per 1. april 2016.131 Det betyr at Norge er blant 
landene i Europa med mest spredt bebyggelse (15,9 innbyggere/km2). Tilsvarende tall for 
Finland og Sverige var hhv. 16,2 og 21,5 i 2015.132 Fjell- og viddeområder dominerer 
landskapet. Nesten 2 prosent av arealet er bebygd med bygninger, veier, grøntareal, 
idretts- og sportsområder også videre. 3,2 prosent er jordbruksareal og 27,3 er produktivt 
skogareal.  

I den norske statistikken er et område definert som et tettsted dersom det bor minst 200 
personer der, og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter.133 Gitt 
denne definisjonen bodde i overkant av 80 prosent av innbyggerne i Norge i et tettsted per 
1. januar 2015. Det er store variasjoner i hvor mange som bor i tettsteder i de enkelte 
fylkene. I Oslo bor nær 100 prosent i tettsteder, mens mellom 50 og 57 prosent av 
befolkningen i fylkene Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag gjør det 
samme.  

I 2013 var det 233 av Norges 428 kommuner som ikke hadde et tettsted med over 2 000 
innbyggere. Av disse er det 38 kommuner som ikke har et definert tettsted. Norge er delt 
inn i 160 bo- og arbeidsmarkedsregioner (NIBR 2013). Av disse regionene består ca. 45 
prosent av kun én kommune. Innbyggerne i flere av disse små kommunene er fortsatt mye 
sysselsatt gjennom jord- og skogbruk, fiske og akvakultur, samt kommunal tjenesteyting.  

Definisjon av landsbygd 
Landsbygd er et begrep som brukes lite i det norske språket. Det nærmeste en kommer, er 
”bygder og småsamfunn”, men dette er ikke begreper som har noen stor rolle i de 
overordnede politiske målene. Det mest anvendte begrepet er ”distrikt”, og den norske 
distrikts- og regionalpolitikken motsvarer omtrent den svenske landsbygd- og regional-
politikken. Ordet bygdepolitikk brukes i noe grad innenfor landbrukspolitikken, hvor det 
blant annet er egne bygdeutviklingsmidler.134  

Det er vanlig å skille mellom begrepene distriktspolitikk og regionalpolitikk, men det 
finnes ingen entydige definisjoner.135 Distriktspolitikken tar sikte på å kompensere for 
ulikheter som følge av lav befolkningstetthet, store avstander og små arbeidsmarkeder og 
så videre. Det er viktige mål både å sikre en jevnere fordeling av velferden og å utløse 
verdiskapingspotensialet i distriktsområdene. Regionalpolitikken dekker alle deler av 
landet, og skal være med og skape både regional utvikling og regional fordeling. Slik sett 
kan en si at distriktspolitikken er en del av regionalpolitikken. Det er en viktig del av 
regionalpolitikken at det må føres en politikk som er tilpassa utfordringer og fortrinn i 
den enkelte region.  

Tradisjonelt har regionalpolitikken blitt karakterisert som en drakamp mellom ”distrikter” 
og ”byer”, eller mellom by og land. Men tendensen de siste årene er at en i større grad ser 
distrikts- og regionalpolitikk i sammenheng. I den siste stortingsmeldingen om distrikts- 
og regionalpolitikken, ”Ta heile Noreg i bruk”, som ble lagt fram i 2013, var det et økt 
fokus på at en skal bygge opp gode regionale sentre rundt omkring i landet for å sikre en 
god regional balanse. Den nåværende regjeringen har varslet at den neste 

131 http://www.kartverket.no/Kunnskap/Fakta-om-Norge/Arealstatistikk/Oversikt/  
132 http://www.globalis.no/Statistikk/Befolkningstetthet  
133 http://ssb.no/befolkning/statistikker/beftett/aar  
134 http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/tjenester/bygdeutviklingsmidler/  
135 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/om-
regionalpolitikken/id2345452/  
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stortingsmeldingen som skal legges fram vinteren 2017, vil ha fokus på både bærekraftige 
byer og sterke distrikter.  

Historisk utvikling av distrikts- og regionalpolitikken 
Starten for den norske distriktspolitikken knyttes til opprettelsen av distriktenes 
utbyggingsfond (DU) med virkning fra 1.1.1961. Bakgrunnen for opprettelsen av DU var 
Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge (1951), og videre et eget program for 
kystdistriktene i Trøndelag og Nord-Møre (Midt-Norge). I løpet av 1950-tallet ble det 
klart at landet ikke bare hadde et spesielt Nord-Norgeproblem, men et generelt distrikts-
problem. Rask folkevekst kombinert med en teknologisk revolusjon i de gamle 
bygdenæringene kunne ha ført til store sysselsettingsproblem, men industrien og nye 
tjenesteytende næringer hadde vekst i byene. I hele landet utløste dette en storstilt 
migrasjon, og folk flyttet fra bygdene til byene/tettstedene hvor det var arbeid.  

Ved etableringen av DU i 1961 fikk landet virkemidler for å stimulere bedrifts-
investeringer både i Nord-Norge og i utkantregioner i Sør-Norge. Målet var å trekke hele 
landet inn i den strukturendringen som pågikk. Av hensyn til den totale nasjonale veksten 
var det et mål om at alle deler av landet skulle industrialiseres. Industrialisering var 
nødvendig for å få til produktivitetsøkning og ble sett som nøkkelen til velstand. Det 
skjedde en ønsket strukturendring der ressurser ble overført fra primærnæringene til 
sekundærnæringene. Det ble etablert industri mange steder, og ofte på steder med tilgang 
til energiressurser.  

Men det var ikke mulig å spre industrien så veldig tynt utover, og derfor ble ideen om 
vekstsentre implementert i loven om DU i 1965. Eksempel på et slikt utpekt vekstsenter 
var Kongsvinger (Øst-Norge). Konsentrasjonen og strukturendringene skapte en viss 
folkelig motstand, særlig i nord. Mange lokalsamfunn ble også etter hvert rammet av at 
industribedrifter ble lagt ned eller produksjon flyttet til utlandet. Industrialisering var ikke 
lenger det eneste svaret. 

Fra å være del av en vekstpolitikk styrt fra Oslo blir distriktspolitikken utover på 70-tallet 
og fram mot 90-tallet i større grad en fordelingspolitikk. Gamle motsetninger mellom 
sentrum/periferi og by/land får ny kraft, trigget av EF-kampen i 1972. Vekstsenter-
tankegangen skrinlegges, og innsatsen blir i større grad næringsnøytral. Starten av 
perioden viste også en sterk oppbygging av særskilte distriktspolitiske virkemidler: 

• 1968: Etablering av Selskapet for Industrivekstanlegg (SIVA) 

• 1969: Distriktsskattelova 

• 1971: Innføring av regional transportstøtte 

• 1971: Lov om lokaliseringsveiledning 

• 1971: Investeringstilskudd gjennom DU (regionalt differensiert) 

• 1973: Etableringslov primært rettet mot petroleumsnæringen 

• 1973: Utvalg for utflytting av statsinstitusjoner fra Oslo 

• 1975: Geografisk differensiert arbeidsgiveravgift 

• 1977: Generell etableringslov 

• 1983/84 Flere nye bedriftsutviklingstilskudd i DU-systemet 

• 1987: Kommunale næringsfond (prøveprosjekt, fast fra 1991) 

Av disse ordningene eksisterer fortsatt SIVA i Norge i 2016. Norge har også fortsatt 
ordninger som differensiert arbeidsgiveravgift og kommunale næringsfond. Som vi skal 
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se under, er det Innovasjon Norge og fylkeskommunene som sammen med staten 
forvalter de viktigste distriktspolitiske virkemidlene.  

På 1970-tallet vokser bosettingsmålet tydeligere fram som et eksplisitt mål i politikken. 
Sammen med opptrappingsvedtaket for landbruket fra 1975, etableringen av Distrikts-
høyskolene og styrking av kommunene gir dette grunnlaget for det som av mange er 
betegnet som distriktspolitikkens gullalder. På midten av 70-tallet er den regionale 
utviklingen mer balansert. Noen år synker folketallet i Oslo. Denne ”turnaround”-trenden 
med utflytting fra storbyområder skjer i flere andre vestlige land omtrent samtidig.  

Distriktspolitikken møter motbør utover på 80-tallet. Troen på statlig styring blir mindre 
under liberaliseringsbølgen på 80-tallet, samtidig som sentraliseringen igjen skyter fart. 
Etter 1993 blir de distriktspolitiske budsjettene kraftig redusert, og i 2003 er budsjettet 
halvparten av hva det var 10 år før. Transportstøtten avskaffes, og etableringsloven 
oppheves. Det ble i større grad satset på forskning, kompetanseutvikling og innovasjon, 
blant annet gjennom regionale forskningsstiftelser. På begynnelsen av 2000-tallet ble 
også noen av de distriktspolitiske virkemidlene utfordret. På grunn av EØS-avtalen valgte 
blant annet regjeringen fra 2004 å stramme inn ordningen med differensiert 
arbeidsgiveravgift.  

DU blir slått sammen med Industrifondet, Industribanken og Småbedriftsfondet til Statens 
Nærings- og Utviklingsfond (SND) i 1993. Samtidig ble eierskapet flyttet fra Kommunal- 
og regionaldepartementet til Næringsdepartementet. Gjennom nye fusjoner ble 
Innovasjon Norge (IN) opprettet i 2004. I perioden fikk fylkeskommunene større ansvar 
for innrettingen på distriktspolitikken, noe som kulminerte med ansvarsreformen i 2003. I 
2010 endres eierskapet til Innovasjon Norge ytterligere, staten eier 51 prosent av 
selskapet, mens fylkeskommunene til sammen eier 49 prosent. 

I 2005 fikk Norge for første gang på mange år en flertallsregjering. Denne besto av 
Arbeiderpartiet (sosialdemokratene), Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, og ble 
sittende til høsten 2013. I Soria Moria-erklæringen (regjeringserklæringen fra 2005) 
hadde regjeringen tre hovedstrategier for regional- og distriktspolitikken:  

1 Bedre grunnlaget for utvikling i de enkelte regioner ved å styrke kompetansen, 
tilrettelegge for nyskaping og næringsutvikling, redusere avstandshindre, utvikle 
livskraftige lokalsamfunn og fremme bærekraftig bruk av naturressursene. Regional- 
og distriktspolitiske hensyn skal tillegges sterkere vekt i politikken på de enkelte 
sektorer. Politikken skal bedre tilpasses regionale forhold og samordnes bedre.  

2 Satse på å utvikle næringsvirksomhet på områder hvor de enkelte regioner har 
spesielle fortrinn. Statens politikk skal bygge opp under en målrettet satsing på 
regionale fortrinn.  

3 Sette inn en særskilt innsats for å møte utfordringene i de mest utsatte områdene. De 
distriktspolitiske virkemidlene skal styrkes.  

Den viktigste endringen som skjedde i denne perioden var at differensiert arbeids-
giveravgift ble gjeninnført fra 2007 etter aktivt arbeid mot ESA. Budsjettmidlene til 
Kommunal- og regionaldepartementet på dette område ble mer enn doblet i perioden 
blant annet med styrking av regionale utviklingsmidler til fylkeskommunene og 
kommunale næringsfond til kommunene. Det ble også opprettet en rekke 
distriktsutviklingsprogram som småsamfunnssatsingen, bolyst og LUK (lokal 
samfunnsutvikling i kommunene).  

Det ble lagt fram tre stortingsmeldinger om distrikts- og regionalpolitikken i denne 
perioden. Disse var:  
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• St.meld. nr. 21 (2005-2006) Hjarte for heile landet. Om distrikts- og 
regionalpolitikken.  

• St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og 
regionalpolitikken.  

• St.meld. nr. 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken.  

 
I 2013 fikk Norge en ny regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet. I 
Sundvolden-erklæringen (regjeringserklæringen fra 2013) fokuseres det på at et 
næringsliv som er i stand til å ta vare på og skape nye lønnsomme arbeidsplasser, er det 
viktigste distriktspolitiske virkemiddelet. Regjeringen peker også på at avstandsulemper 
og transportkostnader er det største hinderet for konkurranseutsatt industri utenfor de 
store byene, og vil prioritere en storstilt satsing på hovedveiene. Regjeringen skriver 
videre at de vil prioritere virkemidler som kan styrke innovasjon og nyetablering i alle 
deler av landet, med vekt på gründere og entreprenører.  

Videre har regjeringen et fokus på at storbyene er viktig for utviklingen i de ulike 
landsdelene, og skriver at de vil føre en aktiv storbypolitikk og en ny regionalpolitikk der 
storbyene og regionene omkring utvikler et samspill til felles beste. Vi kommer senere i 
notatet tilbake til definisjoner av den ”brede” og ”smale” distriktspolitikken. Tradisjonelt 
har landbruk vært en viktig del av den brede distriktspolitikken. I erklæringen skriver 
regjeringen at de ønsker et tydeligere skille mellom landbrukspolitikk og distriktspolitikk. 
Hovedformålet med landbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon.  

Regjeringen vil legge fram en ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke 
distrikter vinteren 2017. Regjeringen har bedt om innspill spesielt på følgende 
områder136:  

• Vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder i hele landet  

• Distriktspolitikk under nye forutsetninger  

• Samordnede løsninger og attraktive bymiljø 

• Utfordringer i hovedstadsregionen  

 
Fra 2013 benyttet Kommunal- og regionaldepartementet navn til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  
I det videre går vi nærmere inn på distrikts- og regionalpolitikken og de ulike 
virkemidlene som er nevnt i teksten ovenfor.  

7.3 Distrikts- og regionalpolitikken  

Bakgrunn 
De siste 50-60 årene har det vært en sentralisering i Norge. Av Norges befolkning bor nå 
44,7 prosent i kommuner definert som storbyregioner (over 150 000 innbyggere) 
inkludert hovedstadsregionen.137 Også de siste ti årene har det vært en klar tendens til at 
de største arbeidsmarkedene har den høyeste befolkningsveksten. Fra 2005 til 2015 er det 
Stavangerregionen som har hatt den høyeste veksten etterfulgt av Hovedstadsregionen og 
de andre storbyregionen. De aller fleste regionene med nedgang i folketallet var små 
senterregioner og områder med spredt bosetting. De fleste regionene med markant 
befolkningsnedgang finner vi i Nord-Norge. Figuren under viser befolkningsutvikling i 
ulike BA-regioner (bo- og arbeidsmarkedsregioner).  

136 http://www.byerogdistrikter.no/  
137 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regionale-utviklingstrekk-2015/id2473902/  
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Samlet har befolkningsveksten i Norge vært svært høy de siste åtte årene. Innvandringen 
til Norge har økt betydelig, spesielt etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007, og det er 
spesielt arbeidsinnvandring som har økt. Spesielt fra Polen, Litauen og Sverige har 
arbeidsinnvandringen vært høy etter 2006. Innvandrere har i mange regioner bidratt til 
vekst i folketallet, eller bidratt til å begrense nedgangen. Kombinert med fødselsover-
skudd så har dette gitt en positiv utvikling flere steder. Når vi ser på innenlands flytting 
bærer denne fortsatt preg av at netto flyttetall er positive for storbyregioner (over 150 000 
innbyggere) og for de mellomstore byregionene (19 000 – 150 000 innbyggere), mens de 
er negative for de øvrige sentralitetsnivåer (under 19 000 innbyggere).  

Et nytt trekk i flyttemønsteret de siste to årene er at menn flytter i nesten like stor grad 
som kvinner. De minste kommunene mister cirka 30 prosent av kullene i alderen 15–35 år 
på grunn av nettoflytting. Årsaken til at også yngre menn flytter, er at primærnæringene, 
industri og gruvevirksomhet ikke sysselsetter så mange som tidligere selv om det er vekst 
i økonomien. Når det gjelder kvinnedominerte arbeidsplasser i kommunesektoren som 
barnehage, skole og helse har veksten vært jevn mellom distrikter og byer, mens statlige 
virksomheter har blitt mindre i mindre sentrale områder.  

Det er krevende å si noe om hvordan befolkningsutviklingen vil bli framover. Etter flere 
år med lav arbeidsledighet i Norge, har vi det siste året sett en økning. I følge SSB var 
arbeidsledigheten i april 2016 på 4,6 prosent. Tilsvarende tall i april 2014 var i overkant 
av 3 prosent.138 Først og fremst er det regioner med sterk tilknytning til oljeindustrien 
som merker fallet i aktiviteten i petroleumssektoren, mens i andre regioner har ledigheten 
avtatt i 2015. Siden arbeidsinnvandring har vært en viktig del av befolkningsutviklingen 
de siste 10 årene, så vil befolkningsveksten framover sannsynligvis også være avhengig 
av konjunkturene i arbeidsmarkedet.  

  

138 http://ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned  
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Figur 4 Befolkningsutvikling 1.1.10 – 1.1.2015 i ulike bo- og arbeidsmarkedsregioner.  
Kilde: Regionale utviklingstrekk 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Målsettinger  
En grunnleggende målsetting med den norske distrikts- og regionalpolitikken er å gi alle 
friheten til å velge hvor de vil bosette seg, samt å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret. De fire målene som Stortinget har vedtatt, er formulert på følgende 
måte:  

1. Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret 
2. Benytte de menneskelige ressursene og naturgitte ressursene i hele landet for 

størst mulig nasjonal verdiskapning  
3. Sikre likeverdige levekår 
4. Gi alle reell mulighet til å bosette seg der de vil  
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Bred og smal regional- og distriktspolitikk  
I Norge deles regional- og distriktspolitikken inn i to hovedkategorier; den brede og den 
smale.  

Den brede distriktspolitikken innebærer at alle departement skal ta distriktspolitiske 
hensyn. Politikken er en del av regional- og distriktspolitikken dersom:  

- Den har distriktspolitiske mål som grunngivelse 
- Medvirker til en balansert utvikling i bosetting og levekår i landet 
- Medvirker til å utløse konkurransekraften i ulike deler av landet 

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en samordningsrolle, og skal arbeide for 
at departementet sine prioriteringer i de ulike sektorene gir gode vilkår for regional og 
lokal utvikling. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også ansvar for å følge 
opp den statlige lokaliseringspolitikken. Ett formål med lokaliseringspolitikken er at 
statlige arbeidsplasser skal være med på å utvikle robuste regionale arbeidsmarkeder i alle 
deler av landet.  

Det viktigste virkemiddelet på andre politikkområder er den differensierte 
arbeidsgiveravgiften.  

Den smale distrikts- og regionalpolitikken er knyttet direkte til de distrikts- og 
regionalpolitiske virkemidlene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
ansvar for. Disse midlene skal blant annet utløse verdiskapningspotensialet i områder der 
markedsimperfeksjoner og geografiske/demografiske forutsetninger gir utfordringer for 
vekst og utvikling.  

Hoveddelen av midlene overføres til fylkeskommunene, som har ansvar for å fremme 
verdiskapning og regional utvikling i sine fylker. Viktige eksempler på smal distrikts- og 
regionalpolitikk er støtte til bedrifter i det distriktspolitiske virkeområdet, tiltakssona for 
Nord-Norge, internasjonalt samarbeid på regionalt nivå og innsats for å utvikle enda mer 
attraktive lokalsamfunn i alle deler av landet. Den sittende regjeringen legger vekt på at 
de nærings- og bedriftsrettede tiltakene skal prioriteres.  

I statsbudsjettet for 2016 ble det tilsammen bevilget omtrent 1,8 mrd. kroner til distrikts- 
og regionalpolitikken. Dette er 240 millioner mindre enn i 2015 siden blant annet 200 
millioner er omdisponert til økt satsing på fylkesveier. Tabellen under viser fordelingen 
av midlene. Om lag to tredjedeler av midlene går direkte til de 19 fylkeskommunene.  
Tabell 6 Fordeling av midler over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett til distrikts- og 
regionalpolitikk. Kilde: Statbudsjettet 2016.  
Formål Forslag til statsbudsjett 

2016 (mill. kr) 
Tilskudd til fylkeskommunene til regional utvikling 1 102,8 
Næringsrettede midler til regional utvikling, 
kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 

205,3 

Nasjonale tiltak for regional utvikling 444,2 
Kompetansesenter for distriktsutvikling  26,9 
SUM 1 779,2 
  
Som nevnt under historisk utvikling, så ble den siste distrikts- og regionalmeldingen lagt 
fram i 2013. Den neste er forventet i 2017.  

I Meld. St. 13 (2012-2013), Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken, blir 
mange av de politiske virkemidlene som differensiert arbeidsgiveravgift, tiltakssonen i 
Nord-Norge, regionale utviklingsmidler til fylkeskommunene osv. varslet videreført. 
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Meldingen har et spesielt fokus på at samferdsel, både kollektivtrafikk, bedre veier, 
tunneler, jernbane og bredbånd, er viktig for å sikre muligheter for alle.  

Videre har meldingen et spesielt fokus på at samfunnsutfordringene endrer seg. I 2013 
skyldes sentralisering og vekst i storbyene hovedsakelig innvandring og 
fødselsoverskudd, og i liten grad innenlands flytting. Alle fylker i landet opplevde 
befolkningsvekst og mange kommuner det samme. Mye skyldes økt innvandring, og 
meldingen peker på at inkludering blir viktigere framover. Tilgjengelige og tidsriktige 
boliger er også en utfordring flere steder i landet, og boligbygging pekes på som et 
prioritert område. Blant annet var det i perioden 2012 til 2014 etablert en 
tilskuddsordning til boligetablering i distriktene. Til sammen ble litt over 20 millioner 
fordelt på 50 prosjekter, og satsingen førte til 284 nye boliger i distriktene. Ordningen ble 
avviklet etter 2014, men metoder og modeller for samarbeid og boligetablering som er 
utviklet og etablert gjennom forsøket, blir videreført og videreformidlet.  

Meldingen har fokus på at kompetansearbeidsplassene er skjevt fordelt i landet. En egen 
NOU om kompetansearbeidsplasser fra 2011 konkluderte med at veksten i kompetanse-
arbeidsplasser er ujevnt fordelt mellom sentrale strøk og andre regioner.139 Utvalget 
konkluderte videre med at en sterkere geografisk spredning av kompetansearbeidsplasser 
vil være en viktig faktor for å legge til rette for at flere velger å flytte og bli boende i 
andre deler av landet enn Oslofjordområdet og de andre større byene. Utvalget pekte på 5 
innsatsområder som er særlig viktige for å oppnå en balansert regional utvikling:  

1. Robuste arbeidsmarkeder 
2. Flere kompetansearbeidsplasser 
3. Styrket rekruttering til hele landet 
4. Regional kompetanseinfrastruktur 
5. Omstilling av jobber, mennesker, bedrifter og steder  

  
Meldingen beskriver at norsk næringsliv er mer todelt enn tidligere med én sektor som er 
sterkt oljebasert, og én øvrig. Det skaper ulike utfordringer, og det er viktig at 
virkemiddelapparatet har en regional skreddersøm av politikken. Derfor peker meldinga 
på at fylkeskommunene fortsatt skal være en viktig aktør i distrikts- og 
regionalpolitikken, og at en fortsatt vil overføre mesteparten av midlene til regional 
utvikling til fylkeskommunene. Fylkeskommunene skal sørge for en bedre regional 
skreddersøm i samarbeid med Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.  

Aktører i regional- og distriktspolitikken  

Nasjonalt nivå 
På nasjonalt nivå har flere departement, blant annet Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, noen midler de bruker direkte på nasjonale program og 
ordninger som en del av regional- og distriktspolitikken. Et pågående program under 
KMD er for eksempel byregionprogrammet (se mer under avsnitt 2.5.3). Men 
mesteparten av midlene videreformidles til andre nasjonale aktører, fylkeskommunene og 
kommunene. Innovasjon Norge (IN), SIVA og Forskningsrådet er nasjonale aktører som 
fordeler midler til utvikling av næringsliv og til forskning som en del av regional- og 
distriktspolitikken.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en koordinerende rolle i regjeringen når 
det gjelder distrikts- og regionalpolitikk. I utgangspunktet skal alle saker som behandles i 
regjering, som kan ha distrikts- og/eller regionalpolitiske konsekvenser, redegjøre for 
dette.  

139 NOU 2011:3: Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet  
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Innovasjon Norge finnes på nasjonalt og regionalt nivå og arbeider med fokus på 
innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge ble etablert i 2004 og 
var en sammenslåing av Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond, Norsk eksportråd, 
Statens veiledningskontor for oppfinnere og Norges turistråd. Fra 2010 har 
fylkeskommunene eid 49 prosent av Innovasjon Norge, mens staten eier 51 prosent. IN 
har regionale kontorer rundt omkring i landet som blant annet jobber med 
næringslivssatsinger, entreprenørskap og landbruksutvikling. Nasjonalt finansierer IN 
blant annet ”National Centre of Expertise” (NCE) som er næringslivsklustere som 
vurderes til å ha et internasjonalt potensial. Innovasjon Norge får i hovedsak sin 
finansiering fra staten og fylkeskommunene.  

Selskapet for industrivekst (SIVA) er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og 
utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar 
for å fremme vekstkraften i distriktene.140 SIVA bidrar både som en samarbeidspartner 
ved utvikling av næringseiendom, er medeier i små og store innovasjonsselskap og har 
egne utviklingsprogram for inkubatorer, næringshager og Norwegian Innovation Clusters 
(NIC).  

Forskningsrådet skal med sitt regionale engasjement bidra til å sikre muligheten for 
regionene og de regionale aktørene til å bli nasjonalt og internasjonalt 
konkurransedyktige på forskning og utvikling. De har blant annet program og satsninger 
som jobber for å styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer og bedrifter som kan ha 
nytte av forskning. Se mer om regionale forskningsfond (RFF) og virkemidler for 
regional FoU og innovasjon (VRI) under virkemidler under.  

Finansdepartementet har ansvar for den differensierte arbeidsgiveravgiften.  

Landbruks- og matdepartementet har i tillegg til den direkte landbruksstøtten ansvar for 
bygdeutviklingsmidlene. Disse fordeles videre av fylkesmannen og Innovasjon Norge og 
går til tradisjonelt landbruk og til de nye næringene som utvikles innenfor denne sektoren. 
Grunnen til at Innovasjon Norge også forvalter noen av midlene, er for at innovasjon og 
bedriftsutvikling innenfor jordbruket skal behandles på samme måte som annen 
bedriftsutvikling innenfor det distriktspolitiske virkeområde.  

I 2008 ble Kompetansesenter for distriktsutvikling (distriktssenteret) etablert. 
Distriktssenteret jobber for å styrke kommuner og regioner sin evne til å utvikle attraktive 
og vekstkraftige lokalsamfunn, og er en underliggende etat i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Distriktssenteret har følgende oppgaver:  

• Gi kommunene kunnskap de trenger for å utvikle attraktive og vekstkraftige 
lokalsamfunn 

• Gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunnskap de kan bruke for å gjøre 
politiske valg 

• Formidle kunnskap basert på praktiske erfaringer og forskning om lokal 
samfunnsutvikling 

Distriktssenteret er lokalisert på tre ulike steder i Norge.  

Regionalt nivå 
Fylkeskommunene er det regionale, folkevalgte nivået og har et bredere ansvarsområde 
enn de svenske landstingene. I Norge er det i dag staten som har ansvar for sykehus, og 
fylkeskommunen har ansvar for regional planlegging, infrastruktur, videregående skoler, 
tannhelse, kultur, kulturminner, samt rådgivning til kommunen i planspørsmål. 

140 https://siva.no/om-oss/  
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Fylkeskommunen skal blant annet utarbeide en regional planstrategi141, forvalte og 
fordele distrikts- og regionalpolitiske midler ut til Innovasjon Norges regionkontor, til 
regionale og lokale prosjekter og til enkeltkommuner. Fylkeskommunen har en viktig 
rolle for å etablere regionale partnerskap og etablere møteplasser mellom lokale og 
regionale aktører i ulike utviklingsspørsmål. Fylkeskommunen har også fokus på 
internasjonalt arbeid, blant annet gjennom deltagelse i ulike Interreg-program. I 
nordområdene er Barentssamarbeidet omfattende.  

Fylkesmannen er statens forlengende arm i fylkene. En del av myndighetsoppgavene som 
er lagt til fylkesmannen, samsvarer med det länsstyrelsen i Sverige har: landbruk, 
miljøvern, helse og sosial, plan- og byggesaker, utdanning og vergemål, beredskap og så 
videre. Den store forskjellen mellom Norge og Sverige er at ansvaret for de regionale 
utviklingsoppgavene ligger hos fylkeskommunen, og ikke hos fylkesmannen. Men 
fylkesmannen har ansvar for bygdeutviklingsmidlene til jordbruket, og skal utarbeide et 
eget utviklingsprogram for bygdeutvikling.  

Lokalt nivå – kommunene 
Alle kommunene har til tross for stor variasjon i kommunestørrelse, samme ansvars-
område (de er generalistkommuner) og det innebærer oppgaver som hele omsorgs- og 
utdanningssektoren (grunnskole), primærhelsetjenester, sosialtjenester, barnehager, 
kultur, næringsutvikling og så videre. Mange kommuner velger å samarbeide med andre 
om enkelte tjenester. Blant annet har mange kommuner inngått samarbeid om nærings-
utvikling med andre kommuner gjennom felles næringsselskap eller interkommunalt 
samarbeid. Kommunene i de distriktspolitiske virkeområdene får midler fra fylkes-
kommunen til kommunale næringsfond.  

Gjennom inntektssystemet til kommunene får små kommuner en ekstra kompensasjon 
gjennom småkommunetilskuddet. Til og med 2016 får alle kommuner under 3 200 
innbyggere det samme beløpet. I 2016 var dette 11,512 mill. kr. for kommuner i 
tiltakssonen142 og 5,316 mill. kr for alle andre. I tillegg får kommunene i Nord-Norge og 
Namdalen et ekstra regionalpolitisk tilskudd. Også dette har differensierte satser. 
Kommuner i Sør-Norge kan også motta distriktstilskudd. I juni 2016 har Stortinget 
vedtatt endringer i inntektssystemet for kommunene.143 Fra 1. januar 2016 er de tre 
regionalpolitiske tilskuddene slått sammen til to nye tilskudd: Nord-Norgetilskuddet og 
Sør-Norgetilskuddet. Småkommunestilskuddet videreføres, som en del av dette som et 
småkommunetillegg, men endres slik at det gis som en sats per kommune og resten 
differensieres etter distriktsindeksen.144 Satsene i Sør-Norge vris også mer i retning av per 
innbygger og mindre per kommune.  

Kommunen kan også få inntekter til distrikts- og regionalpolitiske tiltak fra andre steder. 
Mange kommuner har ”kraftfond” som er en erstatning for utbygging av vannkraft og 
blant annet brukes til utvikling av det lokale næringslivet. Kommunene kan søke 
regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunene, og hos fylkesmannen finnes det 
prosjektmidler til innsats i tilknytning til jordbruket.  

  

141 Regional planstrategi skal utarbeides minst én gang i hver valgperiode. Den skal redegjøre for viktige 
regionale utviklingstrekk og utfordringer, og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre 
regional planlegging. Veileder regional planstrategi: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/5d516c2c5c3a40e38c7fd67dafa81526/t-1495.pdf  
142 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/regionalpolitsk-
innsats-i-nordomradene/virkemidler-i-tiltakssonen/id2362290/  
143 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65617  
144 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/distriktsindeksen/id2435375/  
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Viktige virkemidler 
Gjennom en differensiert politikk for landets ulike regioner vil den norske regjeringen 
oppnå en bedre balanse mellom by og land. Det aller viktigste og største instrumentet 
man har utenom jordbruksstøtte og utjevning av kommunale inntekter, er den 
differensierte arbeidsgiveravgiften. I 2016 er det forventet at ordningen vil koste 14,3 
mrd. kr (kilde: Statsbudsjettet 2016). Det er et betydelig høyere nivå enn budsjettet for 
den ”smale distriktspolitikken” på omtrent 1,8 mrd. kr. Tilsammen utgjør de 
regionalpolitiske tilskuddene i inntektssystemet som går til distriktskommuner og 
kommuner i Nord-Norge, omtrent 3 mrd. kr. i 2016.145 Som nevnt under delkapittel 2.4.3 
er det foreslått noen endringer i disse tilskuddene fra 2017.  

Differensiert arbeidsgiveravgift 
Systemet med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift ble innført i Norge for første gang 
i 1975. På grunn av EUs regelverk ble ordningen strammet inn fra 2003–2007. Den 
rødgrønne regjeringen som kom til makten i 2005, mente at å sette ned bedriftenes sosiale 
utgifter for arbeidskraften er et av de viktigste distriktspolitiske virkemidlene, og satte i 
gang omfattende forhandlinger med EU-kommisjonen om spørsmålet. Resultatet ble at 
differensiert arbeidsgiveravgift ble gjeninnført fra 1. januar 2007 samtidig som EU/EØS 
innførte nytt regelverk for regional statsstøtte.  

Siden har ordningen blitt revidert en gang, og dagens system gjelder fra 1.1.2014 til 
1.1.2020. Kartet i vedlegg 1 viser hvordan landet er delt inn i ulike soner. I sone 5 
(Finnmark og i store deler av Troms) er avgiften 0. I motsatt ende finner vi kommunene 
som ligger i sone 1 og har den maksimale satsen på 14,1 prosent. I mellom her finnes det 
5 ulike soner med ulik prosentsats og til dels ulik innretning. For eksempel i sone 1a har 
en arbeidsgiveravgift på 10,6 prosent inntil et fribeløp på 500 000 kr. per foretak (per 
2016) og deretter betales det 14,1 prosent.  

Fra 2014 gjør EUs nye retningslinjer for regionalstøtte at det ikke lenger gis differensiert 
arbeidsgiveravgift i deler av transportsektoren, energisektoren og finans- og forsikrings-
sektoren. I disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende ordning som i sone 1a med 
en sats på 10,6 prosent inntil fribeløpet, og 14,1 prosent over. Fribeløpet er i utgangs-
punktet 500 000 kr. per foretak, med unntak av godstransport på vei som har et fribeløp 
på 250 000 kr. per foretak.  

Det er bred enighet i Norge om at den differensierte arbeidsgiveravgiften er det viktigste 
virkemiddelet i distriktspolitikken. Den har vært treffsikker og effektiv for å nå målet om 
å minske utflyttingen og å øke sysselsettingen og bosettingen i alle deler av landet. Det er 
en ubyråkratisk støtteordning med enkel administrasjon som de fleste politikere, bedrifter 
og fageksperter stiller seg bak.146  
Målet med ordningen har vært å begrense befolkningsnedgangen i perifere områder på to 
måter: Gjennom å redusere kostnadene for arbeidskraften og dermed øke sysselsettingen 
og gjennom å øke inntekten for innbyggerne i de områdene der en har ingen eller lav 
arbeidsgiveravgift.  

  

145 Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge og Namdalstilskuddet og Småkommunetilskudd.  
146 St. meld. Nr.21. For utredningen om norsk distriktspolitik se for eksempel:. Mönnesland, J m.fl., (2002), 
"Distriktspolitisk avgrensning. Evaluering av geografiske virkeområde for differensiert arbeidsavgiveravgift" 
og for en utredning Johansen, S, (2006), "Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006". 
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Det distriktspolitiske virkeområde  
De norske kommunene er delt inn i 3 ulike soner ut fra hvilke utfordringer områdene har, 
og om de har behov for ekstra statlig støtte.147 De tre sonene er:  

1. Utenfor virkeområde 

2. 22 distriktskommuner, som trenger en ekstra innsats for å styrke utviklingen  

3. 281 kommuner innenfor virkeområde for distriktsretta investeringsstøtte 

Kommunene som er en del av virkeområdet, har utfordringer som reduksjon eller ingen 
økning i innbyggertallet, store avstander og/eller utfordringer knyttet til sysselsetting, 
arbeidsmarked og levekår. Vedlegg 2 viser hvordan kommunene er inndelt i det 
distriktspolitiske virkeområdet. Inndelingen er blant annet gjort på bakgrunn av 
kommunens verdi på distriktsindeksen. Den er et uttrykk for graden av 
distriktsutfordringer i en kommune og skal samtidig gjenspeile målsettinger i regional- og 
distriktspolitikken.148 Geografi er en sentral indikator i indeksen (sentralitet, reiseavstand 
og befolkningstetthet) og indeksen inneholder også indikatorer som viser hvor store 
utfordringer kommunen faktisk har knyttet til befolkningsstruktur og –utvikling, status 
for arbeidsmarkedet og inntektsnivå.  

Eksempler på regional- og distriktspolitisk støtte som kommuner og bedrifter kan motta, 
er investeringsstøtte, støtte til grunnlagsinvesteringer, stedsutvikling, kompetanse og 
internasjonal satsing gjennom Interreg. Hovedtyngden av de regional- og 
distriktspolitiske virkemidlene skal brukes i sone 2 og 3. Det er kun i sone 3 det kan gis 
investeringsstøtte til bedrifter i samsvar med ESA sitt regionalstøtteregelverk.  

Det varierer om støtteordningene håndteres av Innovasjon Norge eller fylkeskommunene.  

Såkornfond 
Fra 2006 har det blitt opprettet såkornfond som kan gå inn med egenkapital i innovative 
små bedrifter som befinner seg i en tidlig utviklingsfase og er under fem år.149 Hensikten 
er at fondene skal kunne ta høyere risiko enn andre finansielle kilder, og at en kan gå inn 
med finansiering allerede fra idéfasen eller før selskapet har omsetning. Så langt har 
staten ved Innovasjon Norge bidratt med 1,8 mrd.kr. inn i såkornfondene, mens private 
investorer har bidratt med 1,5 mrd.kr. Såkornfondene fungerer som private 
investeringsselskap og forvaltes på kommersiell basis.  

Det finnes både landsdekkende såkornfond som har fokus på blant annet IKT, olje/gass 
og fornybar energi, samt distriktsrettede såkornfond som kan investere i bedrifter 
lokalisert i de mest næringssvake områdene. Hvor disse distriktsrettede fondene er 
lokalisert, har vært avhengig av viljen til å reise privat kapital. Det finnes derfor ikke slike 
fond over hele landet. Flere av dem er fullinvestert, men har mulighet til å gjøre noen 
enkeltinvesteringer. 

Såkornfondene er underlagt retningslinjer og vilkår utarbeidet av Nærings- og 
fiskeridepartementet. Disse har utgangspunkt i EØS-avtalens regler om statsstøtte og skal 
sikre at såkornfondene arbeider mot å oppnå målsettingen til såkornkapitalordningen.  

 

  

147 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/det-
distriktspolitiske-virkeomradet/id2350764/  
148 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/distriktsindeksen/id2435375/  
149 http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/sakornfond/#.V3VCBY9OJaQ  
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Ulike program for lokal samfunnsutvikling 
Mange norske kommuner arbeider med å tiltrekke seg eller beholde innbyggere ved å 
arbeide for å gjøre lokalsamfunnene attraktive. En sentral del av innsatsen i region- og 
distriktspolitikken handler om å utvikle attraktive regioner og sentre for både folk og 
næringsliv, med særlig vekt på distriktspolitiske virkeområder.150 Særlig har det vært et 
fokus med den store arbeidsinnvandringen de siste årene å rekruttere og ta vare på 
utenlandsk arbeidskraft. Arbeidet skjer gjennom tiltak i regi av både KMD, av 
fylkeskommuner og kommuner.  

Eksempler på program som er i gang eller er avsluttet i regi av KMD, er:  

• MERKUR-programmet (merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker). 
Pågående program med tiltak for å opprettholde og videreutvikle tilbudet i 
dagligvarebutikker i områder med små markeder. Programmet består både av et 
kompetansehevende kurs over ett år, samt en investeringsstøtte-ordning for 
nødvendige investeringer og utviklingstiltak i butikk og drivstoff-anlegg. For 2016 er 
det satt av 28 millioner til støtteordningene.151 

• Utviklingsprogram for byregioner. Programmet ble startet i 2014 og skal vare ut 
2017. Programmet skal gi økt kunnskap om sammenhengen mellom økonomisk 
aktivitet og vilkår for vekst mellom byene og omlandet. 33 byregioner med 
tilsammen 187 kommuner deltok i fase 1 av programmet i 2014. Alle deltagende 
regioner har deltatt i et nettverk drevet av Distriktssenteret, og har gjennomført 
samfunnsanalyser som synliggjør muligheter og hindre for regional økonomisk vekst. 
Disse analysene har dannet grunnlag for søknad om deltakelse i fase 2 i programmet 
fra 2015–2017. I fase 2 skal strategier og tiltak med utgangspunkt i samhandling 
mellom by og omland utvikles. Våren 2015 fikk 37 byregioner med over 220 
kommuner tilsagn om midler for en treårig fase 2.  

• Verdiskapning og næringsutvikling i fjellområdene. Siden fjellområdene har særegne 
utfordringer for næringsutvikling og verdiskapning, er det oppretta en særskilt 5-
årssatsing for disse områdene i perioden 2013–2017. Målet med ordningen er å styrke 
næringsutvikling og verdiskapning i fjellområdene gjennom kompetanse- og 
nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet. Det bevilges 10 
millioner årlig til ordningen.  

• Verdiskapningsprogrammet for lokale og regionale parker. Lokale og regionale 
parker er en samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av områder i 
Norge med særegne natur- og kulturverdier. Hovedmålet med programmet var å øke 
verdiskapningen og næringsutviklingen i avgrensede landskapsområder med særegne 
natur- og kulturverdier. Det ble satt av 10 millioner hvert år i årene 2012–2014. 
Distriktssenteret gjorde en kartlegging av seks lokale og regionale parker i mai 2014. 
Hovedfunnet var at regionalparkarbeidet har gitt mer verdi i form av mer samordnet 
arbeidsinnsats og utløst ny finansiering til, og økt engasjementet for 
utviklingsarbeidet. Parkarbeidet kan bidra til å bygge ned konflikten mellom bruk og 
vern.152 

• Lokal samfunnsutvikling i kommunen (LUK). Satsingen ble satt i gang i 2010, og 
avsluttet i 2014. Fylkeskommunen hadde ansvar for satsinga for å styrke kommunene 
sitt arbeid med å utvikle mer attraktive lokalsamfunn. Telemarksforsking har evaluert 
ordningen, se mer under avsnitt 2.6 om ”virker politikken?”.  

150 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/lokal-
samfunnsutvikling1/id2350748/  
151 http://merkur-programmet.no/stotte/  
152 https://distriktssenteret.no/2014/05/30/regionalparker-norge-hva-er-oppnadd-og-hva-er-merverdien/  
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• Bolystprogrammet. Siste tildeling fra bolystprogrammet ble gjort i 2013. Programmet 
ble opprettet i 2010, og målet med satsinga var å legge til rette for at distrikts-
kommuner blir mer attraktive som varig bosted, og å samle kunnskap om hva som 
påvirker folk sine valg når det gjelder bosted. Det ble satt i gang en rekke 
pilotprosjekt, og tematisk handlet prosjektene om tilflytting, integrering, ungdom, 
kulturbasert sted- og næringsutvikling og omdømme.  

• Småsamfunnssatsingen. Gjennom småsamfunnssatsingen fra 2006–2010 ble det gitt 
støtte til rundt 50 lokale utviklingsprosjekter som kjemper mot fraflytting, ensidig 
næringsstruktur og lav bolyst i kommuner og fylkeskommuner. I satsingen ble det 
lagt vekt på mobiliseringsarbeid, lokal utviklingskraft og læring underveis. Norsk 
senter for bygdeforskning har følgeevaluert satsingen, og en hovedkonklusjon er at 
Småsamfunnssatsingen virket.153 Det begrunnes med satsingens betydning for 
mobilisering og engasjement i lokalt utviklingsarbeid. Den har vært et supplement til 
ordinære støtteordninger og forvaltningsapparat. I tillegg har satsingen bidratt til 
styrket motivasjon i lokalt utviklingsarbeid og bedre synliggjøring av det arbeidet 
som gjøres lokalt. Satsinger av denne typen har et forbedringspotensial særlig knyttet 
til utfordringene i de lokale prosjektene, som svak forankring, mangel på forpliktende 
avtaler mellom aktører, stor frivillig innsats, prosjektlederensomhet, manglende 
læringsoverføring og usikkerhet for videre drift.  

Regional omstilling 
Dersom en kommune opplever en situasjon med raskt tap av betydelige arbeidsplasser, så 
må de ta kontakt med fylkeskommunen for å vurdere om de skal få omstillingsstatus. Det 
er fylkeskommunene som har ansvar for omstillingsarbeid i eget fylke. Oppgavene er å 
prioritere hvilke områder som skal få midler til omstillingsarbeid, og avgjøre hvor mye 
midler disse eventuelt skal få.  

Dersom størrelsen på endringene som utløser omstillingsbehovet, er så store at 
virkemiddelapparatet, Innovasjon Norge, fylkeskommunene og kommunene ikke har 
ressurser til å bistå i tilstrekkelig grad, så er det mulig med ekstrainnsats fra staten. 
Kriteriene for at staten kan vurdere å bidra med ekstraordinære midler er:  

• Reduksjon i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være 
meget betydelig over en 3-års periode.  

• Reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale 
sysselsettingen i kommunen.  

• I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt 
særskilte tilfeller bør det imidlertid vurderes om en kan gå noe lavere på små og 
isolerte steder.  

Nordområdesatsingen 
Nordområdesatsingen har økt verdiskapning som mål, og satsingen legger til grunn at det 
trengs målrettet satsing på næringsutvikling for å utvikle Nord-Norge til en av Norges 
mest skapende og bærekraftige regioner.154 Dette må skje på en måte som ivaretar 
hensynet til miljø, klima og urfolk, og der det legges til rette for sameksistens mellom 
forskjellige næringer og interesser.  

Det er blant annet etablert et såkornfond for investering i entreprenørskap og nyskaping. 
Det er etablert et flerårig program i regi av Forskningsrådet som heter «Forskningsløft i 
nord» som skal legge til rette for at ny kunnskap i større grad kan føre til kommersielle 

153 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sma-samfunn-tar-sats-sluttrapport-fra-fo/id631539/  
154 https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/nordomradene/nord_velferd/id2483578/  
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ideer. Satsing på infrastruktur, nordisk næringssamarbeid med Finland og Sverige og 
næringssamarbeid med Russland er andre momenter som inngår i nordområdesatsingen.  

I tillegg er tiltakssonen som beskrives i neste avsnitt, en viktig del av 
nordområdesatsingen.  

Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms  
Ordningen ble etablert i 1990 og var et program for langsiktige virkemidler rettet mot 
bedrifter og enkeltpersoner. Bakgrunnen var den negative utviklingen som traff 
befolkning og næringsliv på slutten av 1980-tallet. Høy arbeidsledighet i området gav høy 
utflytting, liten innflytting og reduserte fødselstall. Ved årsskifte 1989-90 var 13 prosent 
av arbeidskraften i Finnmark og 17 prosent i Nord-Troms uten arbeid. En av årsakene var 
de kraftig reduserte torskekvotene og de negative konsekvensene som det fikk for 
fiskenæringen.  

Målsettingen med tiltakssonen er å gjøre Finnmark og Nord-Troms mer attraktive for 
bosetting, næringsvirksomhet og arbeid, og at virkemidlene skal stimulere til positive 
utviklingstrekk.155 De viktigste virkemidlene i tiltakssonen er:  

• Fritak for arbeidsgiveravgift  

• Nedskrivning av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, 
avgrenset oppad til kr. 25 000 per år 

• Fritak for el-avgift på forbruk 

• Reduksjon i personbeskatninger  

Norut Alta og Menon gjennomgikk virkemidlene i Tiltakssonen på oppdrag fra 
Kommunal- og regionaldepartementet i 2012.156 De fant at utviklingstrekkene innen 
folketall har vært litt bedre i Tiltakssonen enn i andre periferiregioner, sysselsettingen har 
økt kraftig, særlig fra siste høykonjunktur fra 2005. Det har skjedd omstruktureringer i 
næringslivet med framveksten av petroleumsrelatert virksomhet, samtidig med en kraftig 
nedbygging av fiskeriene og fiskeindustrien. Fem næringsklynger er identifisert. Analyser 
av arbeidsgiveravgiften viser at en økt avgift påvirker sysselsettingen på kort sikt primært 
i tjenesteforetak, på lang sikt er virkningen uklar. De personrettede virkemidlene; 
skattelette, nedskriving av studielån og økt barnetrygd virker både rekrutterende og 
bostabiliserende for aldersgruppen 18–40 år, og særlig for de med høyere utdanning. 

I 2010 utgjorde virkemidlene i tiltakssonen i overkant av 1 milliard fordelt på 
nedskrivning av studielån (omtrent 115 millioner), fritak for el-avgift (175 millioner) og 
lettelser/reduksjon i personbeskatningen (omtrent 720 millioner). I tillegg utgjør 
differensiert arbeidsgiveravgift over 2 milliarder kroner.  

Ordningen med nedskrivning av studielån har eksistert siden 1988. Nedskrivninger skjer 
etterskuddsvis årlig etter 12 måneder yrkesaktivitet eller annen aktivitet som gir grunnlag 
for nedskrivning. De som omfattes av systemet, er yrkesaktive personer som jobber 
heltid, eller de som arbeider deltid og er registrert som arbeidssøkende opp til heltid. Det 
gjelder også personer som har barn under 10 år eller særskilt tyngende omsorgsansvar.  

Forskning og utvikling 
De siste årene har det også vært et økt fokus på mobilisering til økt FoU-innsats og 
styrking av forskning for regional innovasjon og utvikling.  

155 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/regionalpolitsk-
innsats-i-nordomradene/virkemidler-i-tiltakssonen/id2362290/  
156 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tiltakssonen-for-finnmark-og-nord-troms/id682034/  
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Fra 2010 ble det satt av midler til regionale forskingsfond (RFF). Forskningsfondene skal 
støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Innenfor disse områdene skal de 
også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forsknings-
miljøer. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker. 
Fondene skal dessuten møte regionenes FoU-behov gjennom å støtte FoU-prosjekter 
initiert av bedrifter, offentlige virksomheter, inkludert universiteter, høyskoler og 
forskningsmiljøer. Støtten kan gå til prosjekter lokalisert i og utenfor fondsregionens 
geografiske nedslagsfelt.157 De regionale forskningsfondene er inndelt i 7 regioner: 
Agder, Hovedstaden, Innlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Oslofjorden og Vestlandet.  

 
Regionale forskningsfond har som formål å:  
• Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling 

• Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene 

• Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-
miljøer i regionene 

• Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til 
nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter  

• Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre 
nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter  

 
Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er en særlig satsing på innovasjon 
gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og 
innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- 
og arbeidsliv.158 Dette gjøres ved å styrke samhandling for kunnskapsflyt mellom 
bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører, å mobilisere til og øke kvaliteten på 
forskningsbaserte utviklingsprosesser i bedrifter, offentlige virksomheter, nettverk og 
regioner og å gjennomføre innovasjonsfaglig forskning med regional betydning. VRI-
satsingen ble satt i gang i 2007 og avsluttes i 2016. Den vil bli erstattet av en ny regional 
satsing for forskningsbasert innovasjon (2017-2019). Regional satsing skal styrke 
sammenhenger mellom det regionale, nasjonale og internasjonale arbeidet for 
forskningsbasert innovasjon.159 
 
Programmet består av to hoveddeler:  

1. Regionale samhandlingsprosjekter. Samhandlingsprosjektene skal sikre god 
kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører og slik 
styrke de regionale innovasjonssystemene. VRI skal være en pådriver for 
forskningsbaserte utviklingsprosesser og få fram gode forskningsprosjekter til 
regionale, nasjonale og internasjonale finansieringsordninger. 
Samhandlingsprosjektene har et sett av virkemidler som benyttes i dette arbeidet. 

2. Innovasjonsforskning. Innovasjonsforskningen er den andre hoveddelen av 
programmet. VRI finansierer innovasjonsfaglige forskningsprosjekter og den 
innovasjonsfaglige forskerskolen NORSI, Norwegian Research School in 
Innovation. Forskningsprosjektene skal ha regional betydning og bedre 
kunnskapsgrunnlaget for innovasjonsarbeidet. 

 

157 http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-rff-
hovedside/Om_regionale_forskningsfond/1253954088889  
158 http://www.forskningsradet.no/prognett-vri/Om_Programmet/1224529235268  
159http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/REGIONSATSING/1254017773285/p1173268235938?visAk
tive=true  
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Jordbruk og jordbrukspolitikken 
Arealet som brukes til jordbruk i Norge, har vært ganske konstant siden 1959, omkring 10 
millioner dekar. Sysselsettingen og antall gårdsbruk har imidlertid blitt kraftig redusert. 
Mens det i 1960 fantes 196 000 gårdsbruk, så hadde antallet sunket til 42 000 i 2015.160 I 
1950 var det 350 000 sysselsatte i norsk jordbruk, noe som var redusert til 60 000 i 2005. 
Det gjør at i 1950 var 23,5 prosent av de sysselsatte i landbruket, mens andelen i 2005 var 
sunket til 2,5 prosent.161 I 2014 var andelen ytterligere redusert til 1,8 prosent. På grunn 
av industrialiseringen av landbruket har imidlertid produksjonsvolumet økt, og 
produktivitetsveksten har vært sterk. Rundt to av tre bønder er deltidsjordbrukere.  

Selv om jordbruk nasjonalt sett har blitt en mindre viktig næring siden 1950, så er det 
fortsatt en viktig næring for sysselsetting og opprettholdelse av bosettingsmønsteret flere 
steder i Norge. Mens sysselsettingsandelen på nasjonalt nivå var 1,8 prosent i 2014, så 
viser tabellen under at både småbyregioner, småsenter-regioner og spredtbygde områder 
har en høyere andel av befolkningen sysselsatt i landbruket enn landssnittet. De 
landbrukspolitiske virkemidlene er altså viktig for å opprettholde bosettingsmønsteret og 
oppnå regionalpolitiske mål, spesielt i områder der det er få alternativ til sysselsetting.  
Tabell 7 Andel sysselsatte i jordbruket i ulike regiontyper. Kilde. Regionale utviklingstrekk 2016162 

Regiontype Forklaring Andel sysselsatte i 
jordbruk (prosent) 

Hovedstadsregionen 30 kommuner som omfatter hovedstaden og 
omegn 0,5 

Øvrige storbyregioner Senter over 150 000 innbyggere, maks tilbud 
av tjenester og offentlige institusjoner 1,1 

Mellomstore byregioner 
Senter mellom 19 000 og 150 000 
innbyggere, middels til høyt tilbud av 
tjenester og offentlige institusjoner 

1,6 

Småbyregioner 
Senter mellom 3 500 og 25 000 innbyggere, 
middels tilbud av tjenester og offentlige 
institusjoner  

3,4 

Småsenterregioner 
Senter mellom 700 og 6 000 innbyggere, 
middels til lavt tilbud av tjenester og 
offentlige institusjoner  

5,1 

Spredt bygde områder 
Senter under 3 900 innbyggere, lavt til svært 
lavt tilbud av tjenester og offentlige 
institusjoner  

7,2 

Hele landet  1,8 
 
De overordnede målene for norsk landbrukspolitikk er matsikkerhet, landbruk over hele 
landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk. Stortinget vedtok i 2013 at norske 
bønder må produsere 20 prosent mer mat de neste 20 årene fordi befolkningen vokser.163 
Det brukes en rekke ulike politiske virkemidler for å oppnå dette. De viktigste er 
virkemidlene er importvern for jordbruksprodukter, jordbruksavtalen mellom staten og 
bondeorganisasjonene som blant annet regulerer målpriser og støtteordninger og 
markedsregulering av jordbruksvarer. Det er Stortinget som til slutt godkjenner og vedtar 
jordbruksoppgjøret.  

De viktigste direkte økonomiske virkemidlene er direkte tilskudd og ulike pristilskudd 
avhengig av type produksjon, produksjonsmåte og distrikt. Direkte tilskudd omfatter 
blant annet areal- og kulturlandskapstilskudd, driftstilskudd, beitetilskudd, tilskudd til 
økologisk landbruk og produksjonstilskudd til husdyr. Det gis også pristilskudd til egg, 

160 https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/stjord/aar/2016-01-07  
161 http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa_98/kap4.pdf  
162 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regionale-utviklingstrekk-2015/id2473902/  
163 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20112012/id664980/  
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kjøtt, melk og ull. Hoveddelen av pristilskuddene gis som distriktstilskudd. Nivået på 
distriktstilskudd avhenger av ulike soner. Eksempelvis er det på distriktstilskudd for ku- 
og geitemelk soner fra A–J, hvor A gir ingen tilskudd per liter og J gir 1,80 kr/liter. 
Distriktstilskuddet på kjøtt er inndelt i 5 soner.  

Bygdeutviklingsmidler til landbruket kanaliseres fra staten via Innovasjon Norge. Disse 
midlene brukes til investeringer i tradisjonelt landbruk, kjøp av eiendom og tilleggsareal, 
investering og bedriftsutvikling av tilleggsnæringer, bioenergi og så videre. I 2014 
rapporterte Innovasjon Norge at en anslår en gjennomsnittlig forventet 
sysselsettingseffekt på 1,4 årsverk per innvilget søknad.164 Til sammen bevilges det 
omtrent 500 mill. kr. til bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge årlig. I tillegg utgjør 
ca. 100 millioner rammene til sentrale bygdeutviklingsmidler, og bygdeutviklingsmidler 
som fylkesmennene disponerer. Disse midlene blir ofte brukt i en tidlig fase for utvikling 
av landbruksbaserte næringer, og i samfinansiering med andre lokale og regionale 
aktører.  

Også fiskeri- og havbrukspolitikken har på samme måte som landbruket vært viktige 
næringer for å sikre de distriktspolitiske målsettingene. På landsbasis utgjorde disse 
næringene 0,6 prosent av sysselsettingen i 2014, og likt som for landbruket så er andelen 
sysselsatt i fiske og havbruk høyere i både småbyregioner, småsenterregioner og spredt 
bygde områder enn på landssnittet. Også foredling fra primærnæringene er relativt mer 
viktig. I en studie Telemarksforsking gjorde av hva som kjennetegner suksessrike 
distriktskommuner i 2015, ser vi at flere av de kommunene som gjør det bra (som Hitra, 
Frøya og Austevoll), har satset mye på havbruksnæringene.165  

Samferdselspolitikk  
Regjeringen legger hvert fjerde år fram en Nasjonal transportplan som legger føringen for 
samferdselspolitikken de neste 4 årene. Siste plan ble lagt fram i 2013 og gjelder for 
2014–2023. Neste plan legges fram i 2017, og vil gjelde fra 2018–2029. I den forrige 
planen ble det vedtatt at en ønsker en bedre kopling av bo- og arbeidsmarkedsregioner og 
regionforstørring gjennom veginvesteringer. Tilsvarende vil bedre regularitet og utvidelse 
av kollektivtilbud også kunne binde bo- og arbeidsmarked bedre sammen i mer sentrale 
strøk. Dette ble også omtalt i den forrige distrikts- og regionalmeldingen.  

En konkret satsing er tilskudd til utbygging av bredbånd. Disse satsingene har hatt litt 
ulik utforming enn tidligere, men de to nåværende støtteordningene for dette arbeidet er 
en tilskuddsordning som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter, og en 
støtteordning direkte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet med Nkom 
sin ordning er at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god 
kvalitet, og de offentlige midlene skal gå til bredbåndsutbygging der de kommersielle 
aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Det er kommuner og fylkeskommuner som 
kan søke om midler. Ordningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er 
knyttet opp mot den pågående kommunereformen (se neste avsnitt), og kommuner som 
har fattet vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016, kan søke om støtte til blant annet 
bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommunen.  

Pågående reformer 
På midten av 2000-tallet ble det satt i gang en regionreform i Norge med mål om å 
redusere dagens 19 fylkeskommuner til større regioner. Det ble ingen strukturendring, 
men arbeidet endte i en forvaltningsreform som ble gjeldende fra 1.1.2010. I denne 
forbindelsen ble enkelte oppgaver overført fra staten til fylkeskommunene, blant annet 

164https://www.regjeringen.no/contentassets/e32e6be9982e4b718e4478424915ef4f/no/pdfs/prp20142015012
7000dddpdfs.pdf  
165 https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=2358&merket=5  
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ansvaret for øvrige riksveier (ble omklassifisert til fylkesveier), pådriver- og 
samordningsfunksjon for folkehelsearbeidet i fylket, ansvaret for virkemidler knyttet til 
styrking av rekruttering, kompetanseheving og likestilling i landbruket og enkelte andre 
oppgaver. Som en del av forvaltningsreformen overtok også fylkeskommunene 49 
prosent av eierskapet i Innovasjon Norge, samt at fylkeskommunene skulle samarbeide 
gjennom sju nyopprettede forskingsfond (se punkt 2.5.8).  

I forbindelse med den pågående kommunereformen i Norge har igjen oppgavefordelingen 
mellom stat, regionalt folkevalgt nivå og kommuner vært tema. Stortinget har i 
forbindelse med reformen vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer i Norge. 
Kommunene hadde i utgangspunktet frist 1. juli til å vedta sammenslåing, mens 
fylkeskommunene har frist 1. desember. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding 
for Stortinget våren 2017 med forslag til ny kommunestruktur og oppgavefordeling. 
Siden kommunereformen er frivillig, så er det mange kommuner som har sagt nei til 
sammenslåing (273). 131 kommuner har vedtatt sammenslåing, men ikke alle disse har 
noen å slå seg sammen med. Det er derfor på nåværende tidspunkt usikkert hvor 
omfattende strukturendringer det vil bli som følge av kommunereformen.  

Angående oppgavefordelingen er det spesielt fylkeskommunens rolle som regional 
utviklingsaktør en ønsker å styrke, og at de skal ta initiativ for samfunnsutvikling og 
skape en helhetlig og ønsket utvikling for egen region.  

7.4 Virker politikken? Utredninger og erfaringer  
Stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikk fra 2013 slår fast at Norge har 
lykkes med å skape gode levekår over hele landet, og at det er relativt små forskjeller 
mellom de ulike regionene. Satsing på kommunene som lokale velferdsleverandører er 
viktig her. Selv om arbeidsledigheten de siste årene har vært økende, er fortsatt 
arbeidsledigheten lav i europeisk sammenheng og sysselsettingsgraden høy. I tillegg har 
Norge en spredt bosetting, og befolkningsutviklingen de siste ti årene har vært positiv i 
store deler av landet, også i spredtbygde områder. Som vi har sett tidligere, skyldes dette i 
stor grad innvandring mange steder. Noe av det som trekkes fram som negativt i 
meldingen, er at vi fortsatt ser en sentralisering av befolkningen, og en todeling av norsk 
næringsliv. Til det siste, så har nedgang i oljeprisen de siste årene gitt store utslag ved at 
oljeindustrien investerer mindre og dermed gir mindre ringvirkninger til blant annet 
leverandørindustri. Mer tradisjonell industri har hatt bedre tider siden oljeprisen har 
innvirkning på valutakursen, og varene deres derfor er billigere i utlandet nå. I vedlegg 3 
har vi vist noen kart fra Nordregio som viser situasjonen i Norge sammenlignet med 
Sverige, Finland og Danmark knyttet til arbeidsledighet, sysselsetting, GRP per capita og 
demografisk avhengighet. Tallene er hentet fra 2014 og 2015.  

Siden 2010 er det gjennomført en rekke utredninger og evalueringer av virkemidler 
innenfor den norske distrikts- og regionalpolitikken. Mange av disse er å finne på 
distriktssenteret sine hjemmesider.166 Blant annet er sentrale satsinger i regi av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet som småsamfunnssatsingen (2011)167, 
forsøk med gratisferge (2014)168, evaluering av kompetansesenter for distriktsutvikling 
(2014)169 og programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene – LUK (2015)170 
evaluert. Telemarksforsking gjennomførte følgeevalueringen av LUK. Den femårige 
satsinga LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) ble etablert i 2010 av Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet (KMD), daværende Kommunal- og regional-

166 https://distriktssenteret.no/utgreiingar/  
167 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sma-samfunn-tar-sats-sluttrapport-fra-fo/id631539/  
168 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gratisferge/id749877/  
169 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Evaluering-av-Kompetansesenter-for-
distriktsutvikling/id753355/  
170 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/luk-evaluering/id2437679/  

102 

                                                 

https://distriktssenteret.no/utgreiingar/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sma-samfunn-tar-sats-sluttrapport-fra-fo/id631539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gratisferge/id749877/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Evaluering-av-Kompetansesenter-for-distriktsutvikling/id753355/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Evaluering-av-Kompetansesenter-for-distriktsutvikling/id753355/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/luk-evaluering/id2437679/


LANDSBYGDSPOLITIK OCH LANDSBYGDSSÄKRING 

departementet, for å bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som aktiv rådgiver og 
støttespiller for kommuner med utviklingsbehov, med siktemål å heve 
utviklingskompetanse og bevissthet i kommunene. 

Innsatsen i programmet var rettet mot fylkeskommunene, men resultatet skulle komme 
ute i kommunene. 

Følgeevalueringen viser at de fylkeskommunene som er best på samhandling og 
samordning også kan vise til best resultater av sin innsats. De har også de mest fornøyde 
kommunene. Systematisk arbeid med samordning, internt i fylkeskommunen, og 
samhandling i det regionale partnerskapet gir resultater. Vi ser gode resultater både i de 
fylkene som har jobbet systematisk med fortøyning (oppover) og forankring (nedover). 
Særlig har fortøyning vært kritisk i mange fylker, og LUK-satsinga har ikke kommet 
skikkelig i gang før politisk og administrativ ledelse har kommet på banen. 

Nedenfra-opp-perspektivet som ligger til grunn for LUK-satsinga (at fylkeskommunene 
selv skulle definere sine behov og sin innretning på programmet) har gjort at fylkene har 
kunnet ta i bruk egen kompetanse om lokale utfordringer og gjøre mer treffsikre 
prioriteringer av tiltak. 

Nivået på de økonomiske bevilgningene synes ikke å vært utløsende for noen resultater, 
hvis vi ser bort fra de fylkeskommunene som ligger utenfor det distriktspolitiske 
virkeområdet. Likevel har midlene vært utløsende for aktiviteter som ellers ikke ville blitt 
utført, eller de har bidratt til å bygge opp under eller forsterke andre virkemidler. 
Evalueringen oppsummeres i følgende råd: I framtida bør det stilles krav om at 
samfunnsutviklingsprosjekter skal bygge på kunnskap, så langt det foreligger slik 
kunnskap, og at det legges til rette for kunnskapsdeling og læring innenfor og mellom 
prosjekter. Videre må det etableres nysgjerrige, utforskende, tillitsfulle, samordnende og 
samhandlende lokale prosesser hvor man åpner seg for andres bidrag i et samspill. 
Utvikling og innovasjon foregår lettest i tillitsfulle nettverk. Og endelig virker det som et 
godt råd å minne om verdien av både forankring og fortøyning. Forankring hos 
brukerne og den såkalte grasrota, og fortøyning hos politiske, administrative og faglige 
organer som både kan og skal styre samfunnsutviklinga i ønsket retning. 

Det er også gjort en rekke evalueringer av tiltak som finansieres av KMD, men som i 
hovedsak utføres av andre, som Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid 
(2012)171, kommunale og regionale næringsfond (2012)172 og tiltakssonen for 
Finnmark og Nord-Troms som viste utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene 
(2012)173.  

7.5 Programteori for attraktivitet 
For alle som arbeider med distrikts- og regionalpolitikk, så er det en målsetting å bruke 
midlene på det som virker, og sørge for at steder er attraktive slik at folk ønsker å bo der, 
etablere arbeidsplasser, flytte til stedet og besøke steder. I 2013 utarbeidet Telemarks-
forsking på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet en programteori for 
attraktivitet. Det er utviklet en modell for å forstå drivkreftene bak regional utvikling i en 
strategisk kontekst. Telemarksforsking har siden videreført arbeidet blant annet gjennom 
prosjektet «attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon»174 og attraktivitetsanalyser for 
regioner og kommuner. Det er også gjennomført et felles prosjekt med kommuner i 
Hedmark (Norge) og Dalarna (Sverige)175. Målet er å gi kommuner og fylkeskommuner 
et verktøy som setter dem i stand til å gjøre mer treffsikre valg av strategier for økt 

171 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/interregs-betydning-for-norsk-regional-2/id669048/  
172 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/evaluering-av-kommunale-og-regionale-nar/id671307/  
173 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tiltakssonen-for-finnmark-og-nord-troms/id682034/  
174 https://www.telemarksforsking.no/fag/tema.asp?gID=REI&t_id=110 
175 https://www.telemarksforsking.no/fag/tema.asp?gID=REI&t_id=111  
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attraktivitet. Dette skal bidra både til reduserte kostnader og høyere kvalitet i offentlig 
utviklingsarbeid.  

Modellen skiller ut de eksogene (strukturelle) faktorene fra de endogene, stedets 
attraktivitet som det enkelte sted altså kan gjøre noe med og påvirke selv. 
Attraktivitetsmodellen skiller mellom tre ulike former for attraktivitet; besøks-, bosteds- 
og bedriftsattraktivitet, som også samspiller, og som hver påvirkes av fire faktorer: 
bygninger og areal, ameniteter, identitet og kultur og omdømme.  

Telemarksforsking har definert attraktivitet som et steds tiltrekningskraft for bedrifter, 
besøkende og bosetting utover det som kan forventes ut fra strukturelle forhold. I 
modellen tar en utgangspunkt i hva et sted kan forvente av flytting eller næringsutvikling 
ut fra strukturelle forhold. Så ser vi på hvordan utviklingen faktisk har vært. Dersom 
utviklingen har vært mer positiv enn forventet, vil stedet være attraktivt, og dette er et 
resultat av noe som er skapt på stedet eller knyttet til noen unike stedsspesifikke 
egenskaper. Vi ser på to ulike former for attraktivitet: Bostedsattraktivitet og 
næringsattraktivitet. Bostedsattraktivitet anvendes for tiltrekning av innflyttere, mens 
næringsattraktivitet anvendes for tiltrekning av næringsliv, målt som arbeidsplasser, 
bedrifter eller verdiskaping. Næringsattraktiviteten kan videre splittes opp i tre 
næringstyper: besøksnæringer, basisnæringer og regionale næringer.  

Attraktivitetsbegrepet er tett knyttet til de strukturelle forholdene, som vil variere fra sted 
til sted. Strukturelle forhold er egenskaper ved stedet, som har en systematisk og empirisk 
bekreftet effekt på flytting eller næringsutvikling, og som stedet i liten grad kan påvirke 
selv. Tabellen under viser hvilke strukturelle faktorer som er funnet å ha en selvstendig 
og systematisk effekt på enten flytting eller arbeidsplassutvikling.  
Tabell 8 Strukturelle faktorer som har en selvstendig og systematisk effekt på enten flytting eller 
arbeidsplassutvikling. Kilde: Telemarksforksing  
Betegnelse  

Befolkningsstørrelse Kommuner med mange innbyggere har systematisk høyere nettoflytting 
enn kommuner med få innbyggere. 

Arbeidsmarkedsintegrasjon Kommuner med høy andel pendling inn og ut av kommunen har 
systematisk høyere nettoflytting enn kommuner med lite pendling. 

Nabovekst 
Arbeidsplassvekst i områder som det pendles til. Nettoflyttingen til et sted 
blir positivt påvirket av arbeidsplassutviklingen i kommuner som det 
pendles til. 

Bransjestruktur Steder med høy andel av arbeidsplasser i vekstbransjer har systematisk 
sterkere arbeidsplassvekst.  

En skisse av attraktivitetsmodellen er vist i figuren under.  
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Figur 5 Skisse av attraktivitetsmodellen. Kilde: Telemarksforsking 
 

Arbeidsplassvekst 
Venstre side i modellen omhandler arbeidsplassveksten på et sted. Nederst er det vist de 
22 ulike bransjene som brukes i de empiriske analysene, og som er gruppert i tre 
næringstyper. Det er prinsipielt mulig med helt andre oppdelinger. Vi bruker denne 
inndelingen fordi det er hensiktsmessig å skille mellom basisnæringer og besøksnæringer. 
Det vil sannsynligvis være helt andre stedlige egenskaper som gir attraktivitet for 
besøksnæringer enn basisnæringer. Forventet vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet 
på et sted vil i utgangspunktet være at alle bransjer vokser i samme takt som tilsvarende 
bransje på landsbasis. I tillegg er det fire bransjer som blir direkte påvirket av 
befolkningsveksten på stedet. Dersom befolkningsveksten er sterkere enn landsgjennom-
snittet, vil det gi tilsvarende sterkere vekst i disse bransjene. Forventet arbeidsplassvekst 
på stedet vil dermed være en funksjon av bransjestruktur og befolkningsvekst. Nærings-
attraktiviteten på stedet vil kunne gi høyere eller lavere vekst enn den forventede. I 
analyser av fortid vil vi identifisere næringsattraktivitet som avvik mellom faktisk og 
forventet vekst.  

For å få den samlede arbeidsplassveksten på stedet må vi legge til offentlig sektor. Antall 
arbeidsplasser i statlig og fylkeskommunal sektor antas å være upåvirket av befolknings-
veksten, mens antall arbeidsplasser i kommunal sektor og lokale næringer antas påvirket 
av befolkningsveksten. Lokale næringer er definert som grunnskoler, barnehager, 
renovasjon og primærhelsetjenester. Det er bransjer som substituerer kommunal virk-
somhet og er derfor slått sammen med kommunal sektor i modellen.  

Befolkningsutvikling 
Høyre side i modellen skal forklare befolkningsutviklingen. Nettoinnflyttingen til stedet 
antas å være direkte påvirket av stedets arbeidsplassvekst. I modellen blir effekten av 
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arbeidsplassveksten automatisk justert etter stedets pendlingsmønster og 
arbeidsmarkedsintegrasjon. Steder som danner et isolert arbeidsmarked, har en sterkere 
og mer direkte effekt av arbeidsplassutviklingen på sin nettoflytting. Steder som inngår i 
et større arbeidsmarked, får mindre direkte effekt av arbeidsplassutviklingen på sin 
nettoflytting, men får til gjengjeld påvirket sin nettoflytting av arbeidsplassutviklingen 
utenfor stedet. Nettoflyttingen blir også påvirket av stedets størrelse (operasjonalisert som 
folketall) og arbeidsmarkedsintegrasjon (operasjonalisert som andel av sysselsettingen 
som pendler ut summert med andel av arbeidsplassene det pendles inn til). Summen av 
nettoflyttingen og fødselsbalansen gir stedets befolkningsvekst.  

Modellen åpner for at noen steder har en befolkningsdrevet vekst der høy innflytting og 
befolkningsvekst skaper arbeidsplassvekst, mens andre steder har næringsdrevet vekst der 
drivkraften er høy arbeidsplassvekst som igjen forårsaker innflytting og befolkningsvekst. 
Både høy innflytting og høy arbeidsplassvekst kan være forårsaket av strukturelle forhold 
eller attraktivitet.  

Modellen viser at noen steder har høy vekst i befolkning og arbeidsplasser av strukturelle 
årsaker (veksten er som forventet), mens andre steder har høy vekst uten at det er 
strukturelle årsaker (veksten er høyere enn forventet). Steder med høyere vekst enn 
forventet vil da komme ut med positiv attraktivitet for bosetting eller næringsliv. Slike 
steder er interessante case å studere for å finne ut av årsakene til den høye attraktiviteten. 
Modellen vil da avdekke om stedet har høy bostedsattraktivitet eller høy 
næringsattraktivitet og hvilken type næring som stedet har vært attraktiv for. Slike studier 
må da gjøres som casestudier der en går inn og undersøker hva som har blitt gjort lokalt. 
De statistiske analysene vil ikke være tilstrekkelige for å avdekke årsaker til 
attraktiviteten. Statistiske analyser med bruk av modellen kan bare svare på om et sted er 
attraktivt eller ikke, og hvilken type attraktivitet som har vært drivkraften.  

Hva skaper attraktivitet? 
Attraktivitet er definert som et steds evne til å skape vekst utover det som er forventet ut 
fra strukturelle forhold. Det er altså en vekst skapt innenfra, fra stedet selv. Spørsmålet 
blir da hvordan et sted kan skape denne attraktiviteten. Det finnes i utgangspunktet et 
stort antall faktorer som kan tenkes å påvirke et steds attraktivitet. Vi har definert noen få 
kategorier av attraktivitetsfaktorer som har vist seg å dekke de fleste. Kategoriene vil ha 
ulikt innhold alt etter hvilken type attraktivitet vi ser på. 

I tabellen under er attraktivitetskategoriene sortert etter tre attraktivitetsdimensjoner.  
Tabell 9 Attraktivitetskategoreien sortert etter tre attraktivitetsdimensjoner. Kilde: 
Telemarksforsking  
 Bedrift Besøk  Bosted 

Omdømme Omdømme som et sted å drive 
bedrift og etablere seg 

Omdømme som et sted å 
besøke 

Omdømme som et sted å 
bo og leve 

Areal og bygg Næringsareal, næringsbygg, 
næringshager 

Overnattingskapasitet, 
hytter, hyttetomter 

Tomter, boligbygging, 
tilgjengelighet boliger 

Ameniteter Rådgivningstjenester, 
høyskoler 

Attraksjoner, aktiviteter, 
natur 

Gode offentlige tjenester, 
kultur, aktivitetstilbud 

Stedlig identitet 
og kultur 

Samarbeid mellom bedrifter, 
næringsvennlig kommune 

Gjestfrihet, 
serviceinnstilling 

Åpenhet for nye 
mennesker, stolthet over 
stedet  

Samarbeids- og 
endringskultur Evne til å mobilisere, samarbeide og skape endringer 

 
Et viktig funn i forskningen er at det ikke nødvendigvis er nivået som har betydning for 
attraktiviteten, men endringen. For eksempel har steder med et godt kulturtilbud i dag hatt 
dette gode kulturtilbudet i mange år. Steder med høgskoler har også hatt høgskolene i 
lang tid. Gjennom statiske analyser finner vi ikke noen sammenheng eks. mellom 
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kulturtilbud og bostedsattraktivitet, eller mellom å ha en høgskole og attraktivitet av noen 
type. Forklaringen kan være at effekten er «brukt opp». Etablering av en høgskole på et 
sted hadde antakelig en påviselig effekt i noen år etter etableringen. Etter noe tid vil 
steder stabilisere seg på et nytt nivå med en høyere befolkning og antall arbeidsplasser, 
men uten vekst utover forventet.  

Det betyr at attraktivitet ikke skapes av at et sted «har noe». Attraktivitet skapes av at et 
sted forbedrer noe eller skaper noe nytt. Steder som ønsker å være attraktive må da ha en 
kontinuerlig prosess der de stadig endrer, forbedrer og skaper nye stedskvaliteter. Det er 
vanskelig å se for seg at dette kan gjøres av kommunen eller regionale offentlige instanser 
alene. En må skape et samarbeid der det offentlige, næringslivet, frivillighet og 
befolkning samarbeider.  
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Vedlegg 

  

 
 

Vedlegg 1. Soner for differensiert arbeidsgiveravgift gjeldende fra 1. juli 
2014 til 31. desember 2020. Kilde: Distriktssenteret  
 

 

Grå =  sone 1 (14,2 %).  
Gul =  sone 1a (10,6 % inntil et fribeløp, deretter 14,1 %).  
Grønn =  sone 2 (10,6 %).  
Blå =  sone 3 (6,4 %).  
Lilla =  sone 4 (5,1 %).  
Oransje =  sone 4a Bodø og Tromsø (7,9 %).  
Rød =  sone 5 (0 %).  
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Vedlegg 2. Inndeling i det distriktspolitiske virkeområde gjeldende fra 1. 

Juli 2014 til 31  Desember 2020   Kilde: Kommunal  og 

 

 

Vedlegg 2. Inndeling av det distriktspolitiske virkeområdet gjeldende fra 
1. juli 2014 til 31. desember 2020. Kilde: Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
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Arbeidsledighet – 2014 

 
 

 

Vedlegg 3. Norge sammenlignet med Sverige, Finland og Danmark. Ulike 
utviklingstrekk. Kilde: Nordregio 
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Sysselsetting – 2014 
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GRP per capita – 2013 
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Demografisk avhengighet – 2015 
Innbyggere 0–14 år og over 64 år som andel av befolkningen i aldermen 15–64 år.  

 
 

 
 

114 



LANDSBYGDSPOLITIK OCH LANDSBYGDSSÄKRING 

 Finansdepartementet 
Differensiert 

arbeidsgiveravgift 

Landbruks- og 
matdepartementet 

Fylkeskommuner 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet 

1. Innovasjon Norge (IN) – 
staten eier 51 prosent 

 
2. SIVA 

 
3. Forskningsrådet 
 
4. Projekt 

o Merkur 
o Interreg. 
o Utviklingsprogram 

for byregioner 
o Verdiskapning og 

næringsutvikling i 
fjellområdene 

o m.fl. 

Kommunale 
inntekter 
Utjamning 

Ekstra støtte 

Landbruksstøtte Bygdeutviklings-
midler  

Innovasjon 
Norge (IN) 

Fylkesmannen 
1. Innovasjon Norge 

(IN) – 
fylkeskommunene 
eier 49 prosent 

 
2. Kommunale 

næringsfond 
 
3. Lokale 

utviklingsprosjekt 
 
4. Utviklingsprogram 

for næringslivet 

Det norske distrikts- og regionalpolitiske systemet 
 

Kilde: Landrapport Norge utarbeidet av 
Glesbygdsverket i 2008.  

Fylkeskommunen 

115 



LANDSBYGDSPOLITIK OCH LANDSBYGDSSÄKRING 

8 Den finländska landsbygdspolitiken 

8.1 Sammanfattning 
Den organiserade nationella landsbygdspolitiken har verkat i Finland i snart 30 år. Behovet 
av landsbygdspolitik väcktes i och med 1970-talets kraftiga strukturomvandling, då 
landsbygden avfolkades och människorna sökte sig till städerna efter arbete. Med hjälp av 
landsbygdspolitiken strävade man efter en balanserad regional tillväxt och jämlikhet 
mellan invånare, oberoende avboningsort.  

Syftet med landsbygdspolitiken har från första början varit att trygga en livskraftig och 
fungerande landsbygd med välmående invånare. Över 95procent av Finlands markareal är 
enligt nuvarande definition landsbygd. Således omfattar landsbygdspolitikens verksamhet 
en betydande del av Finlands markareal. 

En viktig fråga som landsbygdspolitiken lyft fram i samhällsdebatten de senaste åren är 
den mångfald av områden som räknas till landsbygd med allt från stadsnära landsbygd till 
glesbygd. Beslut som fattas har olika verkan i städer och på landsbygden. Därtill får beslut 
även olika konsekvenser i stadsnära landsbygd och i glesbygden. 

Genom åren har man i Finland byggt upp och kontinuerligt utvecklat en unik modell för 
landsbygdspolitiken, vilken också rönt uppmärksamhet i internationellt perspektiv. 
Grundpelarna för den finländska landsbygdspolitiken är den breda och snäva landsbygds-
politiken, en positiv syn på landsbygden, nätverk som arbetsform och som nyaste tillägg: 
ett platsbaserat perspektiv. Landsbygden ses inte längre som en börda utan som en 
oskiljaktig del av den nationella framgången och av samhället.  

Även under kommande år grundas landsbygdspolitiken på modellen med Landsbygds-
politiska rådet, dess sekretariat och desstematiska nätverk som centrala aktörer, samt 
anslaget för forsknings- och utvecklingsprojekt. Rådets föregångare, Landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppen (YTR), verkade 1995–2015 och under denna period byggdes en stor del 
av de nuvarande strukturerna. 

Under de senaste åren har landsbygdspolitikens resurser skurits ner märkbart, vilket 
drabbat verksamheten och speciellt anslagen för forsknings- och utvecklingsprojekt. Därtill 
har även informationsverksamheten reducerats. Trots detta är landsbygdspolitikens mål 
och uppgifter lika omfattande som tidigare. Därmed har man inom nätverket nödgats 
effektivera verksamheten, vilket haft såväl positiva som negativa följder. 

Det är svårt att påvisa vilken effekt den nationella landsbygdspolitiken haft i Finland. Ofta 
är det frågan om ett långsiktigt politiskt arbete där ett flertal aktörer uppnår ett resultat som 
är positivt för landsbygden och dess invånare. Landsbygdspolitiken har dock haft en 
viktigroll i att uppmärksamma beslutsfattare och den allmänna debatten på politiska frågor 
som drabbar landsbygden och dess invånare negativt. Genomförda utvärderingar av 
landsbygdspolitiken visar också att en nationell landsbygdspolitik behövs även i framtiden 
i Finland. 

Att uppnå politisk genomslagskraft på nationellt plan har hela tiden varit landsbygds-
politikens utmaning. Detta problem försöker man råda bot på, bland annat genom det 
nytillsatta, ministerledda, Landsbygdspolitiska rådet samt genom att vidareutveckla 
verksamhetsmodellerna för landsbygdspolitiken. Huruvida dessa åtgärder har önskad 
effekt återstår att se. 
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8.2 Inledning 

Bakgrund 
Den finländska landsbygdspolitikensrötter ligger i 1960- och 1970-talets regionpolitik, då 
man ville få bukt på den stora strukturförändring som kraftigt påverkade landsbygden. När 
arbetstillfällena flyttades till städerna följde befolkningen efter och landsbygden 
avbefolkades i rask takt. Sällskapet för landsbygdsplanering grundades år 1972 av 
landsbygdsforskare och kan ses som föregångare till det nuvarande landsbygdspolitiska 
nätverket. Byarörelsen som samtidigt höll på att struktureras i Finland, bidrog också till 
landsbygdspolitikens uppkomst.176 

Föregångare till Landsbygdspolitiska rådet var Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen 
(1995–2015), Planeringskommissionen för landsbygdsutveckling (slutet av 1970-talet), 
Landsbygdens utvecklingsgrupp (kommittén 1981, arbetsgrupp 1983), Landsbygdens 
utvecklingsprojekt (1988–1991) och Landsbygdspolitiska delegationen (1992–1994). De 
första principbesluten som berörde landsbygden fattadestatsrådet på 1980-talet.177 

Inrikesministeriet började tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet bereda 
landsbygdspolitikens strukturer år 1988. Detta var en följd av principbeslutet om att 
utveckla landsbygden, som regeringen fastställt året innan. Därefter har landsbygds-
politiken i Finland stegvis utvidgats och fördjupats. Under 1988–1991 verkade ett 
landsbygdens utvecklingsprojekt, vars konkreta produkt resulterade i det första landsbygds-
politiska helhetsprogrammet år 1991. Draghjälp fick man från kampanjen ”Levande 
landsbygd” som Europarådet initierade. Kampanjen genomfördes i 24 länder och hade en 
stor verkan i Finland.178 

Under åren 1992–1994 verkade den landsbygdspolitiska delegationen, med representanter 
från flera ministerier. Delegationen beredde bl. a. den landsbygdspolitiska redogörelsen 
som gavs till riksdagen hösten 1993.179 Redogörelsen drog upp riktlinjerna för landsbygds-
politiken för 1990-talets senare hälft, och tillsammans med de landsbygdspolitiska helhets-
programmen bidrog dessa i betydande grad till landsbygdspolitikens utveckling.180 

Den första Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen verkade 1995–1999. Samarbetsgruppen 
var verksam i 20 år, 1995–2015, och under den tiden byggdes största delen av den 
nuvarande finländska landsbygdspolitikens strukturer. Ett viktigt framsteg inom den 
finländska landsbygdspolitiken var erkännandet av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen 
i lagstiftningen år 2000.181 

Redan från början var forskare och engagerade tjänstemän de drivande krafterna bakom 
uppbyggandet av den nationella landsbygdspolitiken i Finland. Det var också bland 
forskarna som tanken om en bred och sektorsövergripande landsbygdspolitik föddes. De 
politiska partierna har spelat en mindre roll. Det stora namnet inom landsbygdspolitiken 
har varit landsbygdsprofessor Eero Uusitalosom i egenskap av Landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppens långvariga generalsekreterare svarade för den finska 

176Ponnikas m.fl. (2011) 
177Ponnikas m.fl. (2011) 
178Maa- ja metsätalousministeriö [Jord- och skogsbruksministeriet](2004), sid: 20 
179Asettamispäätös [Beslut om tillsättande] ( 2016) 
180 SRR, (2009) sid: 5 
181OECD, (2008) sid: 114 
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landsbygdspolitiska modellens uppbyggnad och utformning till år 2012 då han 
pensionerades. Det är inte utan fog som Eero kallas den finska landsbygdspolitikens fader.   

Programarbetet har från början utgjort en viktig del av landsbygdspolitiken. Det nuvarande 
landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020, Möjligheternas landsbygd, är i 
ordningen det sjätte åtgärdsprogrammet för det landsbygdspolitiska nätverket. Under åren 
har det också tagits fram landsbygdspolitiska redogörelser, specialprogram, principbeslut 
och åtgärdsprogram – alla med samma mål: att upprätthålla och utveckla en livskraftig och 
välmående landsbygd i Finland.  

OECD genomförde åren 2006–2008 en landstudie av landsbygdspolitiken i Finland. I 
rapporten konstaterar OECD att Finland har skapat en unik landsbygdspolitisk modell vars 
framgång, enligt rapporten, framför allt beror på det finländska sättet att dela in lands-
bygdspolitiken i bred och snäv landsbygdspolitik (vilket på ett funktionellt sätt binder 
samman helhetsplan och specialåtgärder), på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens 
uppbyggnad och roll, på det framgångsrika och heltäckande aktionsgruppsarbetet och på 
den allt effektivare byaverksamheten.182 

Sedan OECD:s landstudie år 2008 har det hänt en hel del inom den finländska landsbygds-
politiken och de större förändringarna behandlas i denna utredning. En av dessa är det nya 
Landsbygdspolitiska rådet som statsrådet tillsatte i maj 2016 för en femårsperiod och som 
leds avjordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Viceordförande för rådet är 
näringsminsiter Olli Rehn från arbets- och näringsministeriet. Det återstår att se vilka 
förändringar det för med sig att landsbygdspolitiken nu för första gångenleds av politiker.  

En tidslinje över den finländska landsbygdspolitiken från dess början till år2016 kan ses i 
figuren nedan (Figur 6).

182OECD (2008) 
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Figur 6 Tidslinje över landsbygdspolitikens utveckling i Finland t.o.m. 2016 

 
Källa:Husberg, (2016a)
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Målsättning 
Syftet med den finländska landsbygdspolitiken är och har från första början varit att trygga 
en livskraftig och fungerande landsbygd, vilket också ligger i hela nationens intresse. 
Landsbygdspolitikens strategiska målsättning är att bättre integrera landsbygden i den 
lokala, regionala och nationella utvecklingen. Över 95 procent av landets markareal är 
landsbygd enligt nuvarande definition, och därför är det uppenbart att vi talar om en 
betydande del av Finlands areal. I dessa områden bor en tredjedel av landets befolkning.183 

Behovet av en landsbygdspolitik väcktes under 1970-talets kraftiga strukturomvandling då 
landsbygden avfolkades i en ökande takt när människorna flyttade till städerna för att få 
arbete. Den nationella landsbygdspolitiken eftersträvade en balanserad regional tillväxt och 
jämlikhet mellan medborgarna, oberoende av bostadsort.  

I det senaste landsbygdspolitiska helhetsprogrammet184 är visionen för landsbygden till år 
2020 en välmående landsbygd som utnyttjar sina resurser: 

”Landsbygden är en oskiljaktig del av den nationella framgången och av samhället. 
Landsbygden utgör en god livsmiljö som uppmuntrar till företagsamhet och kreativitet. 
landsbygdens materiella, sociala, kulturella och ekologiska grund är viktiga för hela 
Finland”.185 

I regeringsprogrammet från 2015 finns flera mål och spetsprojekt som även stöder 
landsbygdspolitikens målsättningar. Omnämnas kan statsrådets spetsprojekt för 
bioekonomi och ren energi, digitalisering och de strukturpolitiska reformerna. I regerings-
programmets vision för Finland år 2025 konstateras att ”den växande ekonomin grundar 
sig på ett gott ledarskap, starkt företagande och ägarskap samt på utnyttjande av hela 
Finlands resurser.”186 

I statsrådets beslut(bilaga 2) om tillsättandet av Landsbygdspolitiska rådet står att rådet ska 
stöda statsrådet i tväradministrativa och strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor. 
Rådet ska också arbeta med och ta fram riktlinjer för landsbygdspolitiken.187 För att uppnå 
målsättningarna för landsbygdspolitiken har statsrådet188 tilldelat rådet tio uppgifter. Dessa 
beskrivs i kapitel 5. 

Under de närmare 30 år som Finland haft en nationell landsbygdspolitik har målet i stort 
sett varit detsamma: en livskraftig och välmående landsbygd. Den tydligaste förändringen 
under de senaste åren ligger i attitydförändringen – man har börjat se landsbygden som en 
möjlighet och given del av Finlands framgång, inte enbart inom det landsbygdspolitiska 
nätverket utan också bland politiker och tjänstemän och i den allmänna debatten. Denna 
förändring i inställningen har dock än så länge inte påverkat de konkreta politiska besluten. 
För att vi i fortsättningen ska ha livskraftiga landsbygdsområden i vårt land krävs det mer 
än positiva attityder, även om det är en början.  

183Finlands miljöcentral (2016) 
184Den nationella landsbygdspolitikens verksamhetsprogram. Beskrivs i kapitel 5. 
185Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (2014). sid: 12 
186Statsrådets kansli (2015) 
187Asettamispäätös [Beslut om tillsättande], (2016) 
188Statsrådet är Finlands regeringsorgan. Statsrådet utövar allmän regeringsmakt och består av statsministern 
och ministrarna 
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8.3 Politikområdesbeskrivning 
Det finns idag ingen klar definition av landsbygdspolitik. Utgångsläget för den nuvarande 
nationella landsbygdspolitiken finns i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammets vision 
för 2014–2020,i statsrådets målsättningar och i de tio uppgifter som tilldelats det nytillsatta 
Landsbygdspolitiska rådet (bilaga 2). Med landsbygdspolitik vill man påverka lands-
bygdens utveckling i den önskade riktningen, och den kan härledas från de ovanstående 
programmen. Landsbygdspolitiken utgör en del av den nationella landsbygds- och 
regionalpolitiken och EU:s landsbygds- och regionalpolitik.189 

I det första landsbygdpolitiska helhetsprogrammet från 1991 definierades 
landsbygdspolitik på följande sätt:  

”Landsbygdspolitik är alla de mål och åtgärder, med vilka man strävar efter 
att förbättra landsbygdens ställning i samhället och regionstrukturen. Det 
är politik som utgår från landsbygdens kvalitativa egenskaper. Målet är en 
livskraftig landsbygd, lindrande av strukturella problem, förbättrande av 
invånarnas uppehälle, service och samhällets funktionalitet samt 
förstärkande av landsbygdens konkurrens- och dragningskraft som en plats 
för boende och företagande.” 

Denna definition gav landsbygdspolitiken ett brett mandat att agera inom den nationella 
landsbygdspolitiken190och definitionen är till stor del aktuell ännu idag. I princip omfattar 
landsbygdspolitiken alla sektorer i samhället, allt från delaktighet och närdemokrati, 
boende och service, infrastruktur och markanvändning, näringar och kompetens till 
ekosystemtjänster. Huruvida landsbygdspolitiken har kunnat uppfylla sitt mandat är en 
berättigad fråga som diskuteras i de kommande kapitlen. 

Landsbygdspolitikens mål är att förbättra landsbygdens och dess invånares förutsättningar. 
För att förstå omfattningen av landsbygdspolitiken måste landsbygden definieras.  

Definition av landsbygd 
Landsbygdsområdena i Finland är flerformiga och det finns inte en enda entydig definition 
av landsbygd. Redan inom en och samma kommun kan det förekomma stora variationer i 
landskapliga och näringsmässiga drag. Kommun- och strukturreformen, som påbörjades av 
statsrådet år 2005, har ytterligare accelererat uppkomsten av stora kommuner med olika 
typer av landsbygd. Målet med kommun- och strukturreformen var att få en livskraftig 
kommunstruktur baserad på starka primärkommuner. I förverkligandet av reformen ingick 
målet att kraftigt minska kommunernas antal i vårt land. År 2005, då reformen påbörjades, 
hade vi 432 kommuner i Finland. Vid ingången av år 2016 var antalet 313.191 

De geografiskt sett allt större och därmed allt heterogenare kommunerna var en av 
orsakerna till att man i Finland år 2013 frångick den tidigare landsbygdsindelningen som 
baserade sig på statistik över den administrativa regionindelningen (dvs. följde 
kommungränser). Med allt större kommuner finns det alltfler olikartade stads- och 
landsbygdsområden inom en och samma kommun. Beslut som tas inom kommunen 
påverkar också områdena på olika sätt. Därför behövs mer noggrann information om 
exempelvis befolkningen och näringsstrukturerna i de olika områdena. Den nya 
klassificeringen från år 2013,klassificering av stads- och landsbygdsområden, baserar sig 

189Ponnikas m.fl.(2014), sid: 137 
190 Maaseutupoliittinen yhteistyöryhmä [Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen](2000) 
191 Statsrådets kansli (2011) 
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på geografisk information utifrån statistikrutor som mäter 250 x 250 meter. Geografisk 
information kan kombineras med de sju klasserna av stadsområden respektive landsbygds-
områden genom lägesuppgifterna. Klassificeringen kan på samma sätt fogas till andra 
geografiska data såsom egenskapsdata.192 

Genom att använda geografisk information oberoende av kommungränserna går det att mer 
noggrant identifiera och klassificera områden. Den nya klassificeringen (bild 2) ersätter 
den tidigare indelningen av landet i städer och landsbygd samt tredelningen av 
landsbygden. Det finns inget beslut om när klassificeringen ska uppdateras utan 
utgångsläget är det görs när det behövs. De typer av områden som räknas till landsbygden 
(glesbygd, kärnlandskap, stadsnära landsbygd, lokalt centrum på landsbygden) täcker 95 
procent av Finlands areal och inom dem bor 1,66 miljoner människor (31procent av 
befolkningen).193 
Tabell 10 Areal och dess relativa andel (2006) samt befolkningsmängd och dess relativa andel (2012) 
enligt områdeskategori.194 

Områdesklasser Areal (km²) Areal 
(%) 

Befolkning Befolkning 
(%) 

Inre stadsområde 614 0,2 1 700 781 31,5 

Yttre stadsområde 1 882 0,6 1 421 982 26,5 

Stadens kransområde 12 063 4,0 585 831 11,0 

Lokala centra på landsbygden 644 0,2 327 074 6,0 

Stadsnära landsbygd 32 956 10,8 396 334 7,0 

Kärnlandsbygd 48 438 15,9 624 971 12,0 

Glesbygd 207 615 68,3 308 097 6,0 

192 Finlands miljöcentral, (2016) 
193Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, (2014), sid: 16 
194Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen,(2014), sid: 19 
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Figur 7 Klassificering av stads- och landsbygd oberoende av kommungränserna.195 

Denna indelning möjliggör en mer noggrann identifiering och klassificering av områden 
genom att använda sig av geografisk information 

Landsbygdspolitikens grundpelare 
Inom den finländska landsbygdspolitiken kan man skönja fyra grundpelare: 1) en bred och 
snäv landsbygdspolitik, 2) ett tvärsektoriellt nätverk som arbetsform, på alla nivåer 3) 
möjligheternas landsbygd och 4) ett platsbaserat perspektiv. Av dessa är det platsbaserade 
perspektivet den nyaste ”röda tråden” som genomsyrar landsbygdspolitiken.   

1) Bred och snäv landsbygdspolitik 

I Finland delas landsbygdspolitiken in i bred respektive snäv landsbygdspolitik, 
beroende på vilka metoder man använder och vad man vill påverka. Med den 

195Finlands miljöcentral (2016) 
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breda landsbygdspolitiken strävar man att påverka alla åtgärder som påverkar 
landsbygden och verkställs inom och av olika förvaltningsområden som en del av 
samhällsutvecklingen. Landsbygdspolitiken i Finland ses som en bred och 
omfattande verksamhet som berör regeringens alla politikområden och omfattar bl. 
a. lantbruk, skogsbruk och naturresurser, utbildning, kultur och kompetens, trafik 
och kommunikation, beskattning och budget samt social- och hälsovård och 
sysselsättningsfrågor (bild 3). En bred landsbygdspolitik behövs eftersom de beslut 
som görs i centralförvaltningen har märkbara återverkningar på landsbygdens 
livskraft.196 Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet197 är ett av de viktigaste 
instrumenten för den nationella breda landsbygdspolitiken.198 

Till den snäva landsbygdspolitiken hör samhälleliga instrument vars uttryckliga 
syfte är att utveckla landsbygden. Till dessa hör bl.a. landbygdens utvecklings-
program, Leadergrupperna och byaverksamheten.199 

Landsbygdspolitiska rådet tillsätts av statsrådet och har till uppgift att samman-
jämka den breda och den snäva landsbygdspolitikens utvecklingsåtgärder och att 
effektivera användningen av de resurser som allokeras till landsbygdsutveckling. 
Såväl den breda som den snäva landsbygdspolitiken behöver egna instrument och 
egen finansiering.  

2) Nätverk som arbetsform 

Den finländska landsbygdspolitiken har från första början baserat sig på ett brett 
nätverksperspektiv. Landsbygdspolitiska rådet är ett samarbetsorgan och dess 
nätverk omfattar och är till för alla som är aktiva inom landsbygdsutvecklingen i 
Finland. Rådet utvecklar strukturerna hos och tillvägagångssättet för både 
landsbygdspolitiken och landsbygdsutvecklingen. Detta sker i nätverksform och i 
form av partnerskap, vilket stöder den platsbaserade politiken. 

Det landsbygdspolitiska nätverket omfattar Landsbygdspolitiska rådets och 
sekretariatets medlemmar, aktörer i de tematiska nätverken och deltagare i de 
arbetsgrupper som rådet tillsätter(bilaga 1), och det har från första början bestått av 
aktörer från olika sektorer i samhället och alla verksamhetsnivåer, från lokal till 
nationell och internationell nivå. Samverkansstyrningsaspekten (governance) 
framhävs i verksamheten och politiken verkställs i samarbete med olika aktörer på 
basis av ett likvärdigt partnerskap. I nätverket ingår aktörer från förvaltningen, 
forsknings- och utvecklingsorganisationer, det civila samhället och den privata 
sektorn.200  

3) Landsbygden utgör en möjlighet 

Inom den finländska landsbygdspolitiken utgår man ifrån att landsbygden är en 
oskiljbar del av det finländska samhällets välstånd och framgång. Detta innebär 
inte att man skulle blunda för de utmaningar man står inför, såsom avfolkning, 
åldrande befolkning, långa avstånd, koncentrering av service till tätorter och allt 
glesare skolnät. Men man har inom landsbygdspolitiken gjort ett medvetet val att 
utgå från de positiva möjligheterna. I det nuvarande regeringsprogrammet nämns 

196OECD, (2008) sid: 101 
197Den nationella landsbygdspolitikens verksamhetsprogram. Beskrivs i kapitel 5.  
198Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (2014) 
199SRR (2009) 
200Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (2014), sid: 62 
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flera spetsprojekt som har en förankring i landsbygden, exempelvis bioekonomi 
och ren energi.201 Dessa stöder det landsbygdspolitiska synsättet, med utgångpunkt 
i landsbygdens möjligheter.  

4) Platsbaserad utveckling och politik 

OECD lyfte fram det platsbaserade perspektivet i samband med det nya 
landsbygdspolitiska paradigmet år 2006.202 Den finländska landsbygdspolitiken 
har tagit intryck av et platsbaserade perspektivet redan tidigare. Men platsbaserad 
utveckling blev en strategisk utgångspunkt först i samband med det sjätte 
landsbygdspolitiska helhetsprogrammet som godkändes av Landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppen i början av år 2014,Möjligheternas landsbygd. Detta perspektiv 
genomsyrar nu hela programmet.203 

Det platsbaserade perspektivet innebär att man i utvecklingsarbetet utgår från de 
resurser och verksamhetsmöjligheter som finns i ett särskilt område. Den 
platsbaserade politiken utgår från att varje plats har sitt eget kapital, till exempel 
naturresurser, socialt kapital, kultur, tradition, infrastruktur och vilja. Det finns 
därmed väsentliga skillnader mellan olika platser och samma åtgärd kan få olika 
resultat på olika platser. ”Jämlika” åtgärder som är blinda för de lokala 
förhållandena resulterar i ojämlikhet. Således ska förvaltnings- och servicesystem 
vara flexibla och utgå från lokala förhållanden i en platsbaserad landsbygds- och 
regionutveckling.204 

Den finländska landsbygdspolitiken, under ledning av Landsbygdspolitiska rådet, 
har sedan 2014 arbetat för att en platsbaserad utveckling och politik ska beaktas 
inom regionpolitiken i Finland. Ett konkret resultat är antologin Platsbaserat 
samhälle som perspektiv, vilken det landsbygdspolitiska nätverket medverkat i.205I 
utredningen av de olika politiksektorerna ser samhällsgeografiprofessorn Perttu 
Vartiainen platsbaserad regionutveckling som en aspekt som förenar stads-, 
landsbygds- och skärgårdspolitiken, men i dag är det i huvudsa 
Landsbygdspolitiska rådet som ensamt för fram detta perspektiv. Ändå är styrkan 
med den platsbaserade politiken ett ökat samarbete mellan stad och land, vilket 
landsbygdspolitiken starkt stöder.  

201Statsrådets kansli (2015) 
202OECD (2006). sid: 16 och 56 
203Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (2014), sid: 13 
204 Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen(2014), sid: 13 
205Luoto m.fl.(2016) 
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Figur 8 Bred och snäv landsbygdspolitik i Finland.206 
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Bilden har uppdaterats så att den speglar nuläget. 

Förhållandet till regionalpolitiken 
För varje regeringsperiod drar man upp linjerna för den nationella regionalpolitiken i de 
riksomfattande målen för utvecklingen av regionerna. I dessa mål riktas skilda 
politikåtgärder till landsbygden, skärgården och städerna, eftersom olika typer av områden 
kräver åtgärder som lämpar sig för just dessa. Målet är att förenhetliga strategierna och 
åtgärderna inom de olika politikområdena samt att öka synergierna och koordineringen 
mellan dem. Landsbygdspolitiska rådet, Skärgårdsdelegationen och Samarbetsgruppen för 
stadspolitiken har i uppgift att förverkliga detta mål och bidra till en ändamålsenlig 
regionpolitik.207 

206Jord- och skogsbruksministeriet, (2004) 
207Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, (2014), sid: 65 
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I slutet av år 2014 beställde arbets- och näringsministeriet en utredning i vilken bland 
annat stads‐, landsbygds‐ och skärgårdspolitikens uppgifter, roll och effektfullhet 
granskades som ett led i den nationella utvecklingen av regioner.208 Bakom utredningen 
fanns en tanke om att de olika politikområdena borde samarbeta effektivare. Det fanns 
också politiker och tjänstemän som ifrågasatte huruvida dessa tre skilda politikområden 
behövs. 

Utredningen gjordes av professor i samhällsgeografi, filosofie doktor 
Perttu Vartiainen. I rapporten lyfte han upp platsbaserad regionutveckling som en aspekt 
som förenar stads-, landsbygds- och skärgårdspolitiken och att det behövs ett gemensamt 
organ som sköter den nationella verksamheten och samordningen. Därtill föreslog han att 
stads- och landsbygdspolitiken även fortsättningsvis ska ha egna organ som behandlar 
specialfrågor, eftersom man till exempel i den platsbaserade utvecklingen behöver 
konkreta lösningar som skräddarsys för olika orters behov.209 

Riksdagsvalet i början av år 2015 gjorde att rapporten inte fick så stor genomslagskraft 
som man väntat sig men en del av tankarna från utredningen togs upp i den nytillsatta 
regeringens regeringsprogram. En konkret åtgärd som följer rapportens rekommendationer 
är den att landsbygds-, stads- och skärgårdspolitiken fortsättningsvis är egna 
politikområden inom regionpolitiken.   

Från samarbetsgrupp till landsbygdspolitiskt råd 
Detta avsnitt kan te sig svårt för läsaren. Många av de stora förändringarna inom den 
nationella landsbygdspolitiken, speciellt gällande dess strukturer och organisation, har 
beretts i kulisserna av tjänstemän i samråd med politiker. Besluten bygger således inte på 
några utskrivna motiveringar. Ett bra exempel är flytten av landsbygdspolitiken från jord- 
och skogsbruksministeriet till arbets- och näringsministeriet som beskrivs nedan i texten. 
Flytten är inskriven i regeringsprogrammet i en mening, utan motiveringar. Dessa 
förändringar har dock varit viktiga för den nationella landsbygdspolitiken och behandlas 
därför i detta kapitel. 

Den svenska myndigheten Glesbygdsverket gjorde år 2008 en utredning av Finlands 
landsbygdspolitik, i vilken det dåvarande finländska landsbygdspolitiska systemet 
sammanfattades i nedanstående bild (4).210Sedan dess har den finländska 
landsbygdspolitiken förändrats en hel del och i detta avsnitt används 2008 års bild som en 
utgångspunkt för att belysa de viktigaste förändringarna. 

Tittar man på bilden kan man konstatera att det inte längre finns ett landsbygdsnätverk i 
riksdagen, inte heller en landsbygdspolitisk ministergrupp. Landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppens (YTR) verksamhet upphörde i slutet av 2015 och efterföljdes av det 
nytillsatta Landsbygdspolitiska rådet (MANE), som styr den nationella landsbygds-
politiken. Sekretariatet är betydligt mindre idag, bestående av dryga 20 personer. Tema-& 
arbetsgrupperna har minskat till antalet; de är idag sju stycken och kallas tematiska 
nätverk.  

208Arbets- och näringsministeriet (2015) 
209Arbets- och näringsministeriet (2015) 
210Glesbygdsverket (2008) 

127 

                                                 



LANDSBYGDSPOLITIK OCH LANDSBYGDSSÄKRING 

Figur 9 Bild över det finländska landsbygdspolitiska systemet år 2008.211 

 
En markant förändring i landsbygdspolitiken gäller resurserna som minskat drastiskt sedan 
år 2012 då anslagen för forsknings- och utvecklingsprojekt decimerades (Tabell 11). 
Nedskärningarna är en del av de omfattande minskningar av resurserna i statsbudgeten 
som drabbat hela centralförvaltningen som en följd av det dåliga ekonomiska läget vi har. 
År 2015 flyttades Skärgårdsdelegationen och dess verksamhetskostnader till 
landsbygdspolitikens budgetmoment, vilket ytterligare har minskat landsbygdspolitikens 
resurser.  

Statsstödet som riktas till Byaverksamheten i Finland r.f.212, och som också finns på 
landsbygdspolitikens budget har även det utsatts för stora nedskärningar undersenaste år. 
Hittills har dock byaverksamheten lyckats få årliga tilläggsbidrag av riksdagen, vilket täckt 
underskottet. 

211Glesbygdsverket (2008). sid: 12 
212Byaverksamhet i Finland r.f. är byarörelsens centralorganisation och en av de organisationer som varit med 
om att grunda landsbygdspolitiken i Finland. Se bilaga 1. 
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Tabell 11 Utveckling av landsbygdspolitikens medel 2012–2016 

 2012 2013 2014 2015 2016  
Riksomfattande 
forsknings-och 
utvecklingsprojekt 

2 
073 000€ 

1 023 000€ 1 023 000€ 488 000€ 
 

488 000€ 

Landsbygdspolitikens 
verksamhetsmedel 

100 000€ 200 000€ 150 000€ 110 000€ 67 500€ 

Tabellen baserar sig på siffror från de årliga statsbudgeterna. 

Personalresurserna som riktas till landsbygdspolitiken inom ministeriet har också minskat. 
Dessa nedskärningar har motiverats med de besparingar i statsbudgeten som gjorts under 
senaste år och drabbat också övriga sektorer. I slutet av år 2011 var 4,5 årsheltidstjänster 
sysselsatta inom landsbygdspolitiken. Vid halvårsskiftet 2016 var det 2 heltidstjänster, en 
generalsekreterare och en överinspektör, inom ministeriet med landsbygdspolitiken. 

På grund av nedskärningen har landsbygdspolitiken inte haft någon informatör sedan år 
2012 utan en av tjänstemännen har haft ansvar för informationsverksamheten. Därtill har 
de specialsakkunniga i nätverken haft informationsansvaret inom sina teman. Detta har 
klart minskat synligheten av landsbygdspolitiken. Den huvudsakliga informationskanalen 
är landsbygdspolitikens egen webbplats (www.landsbygdspolitik.fi). 
För att kompensera för de minskade personresurserna har man tillsatt vicegeneral-
sekreterare som stöd för nätverket. Tre stycken tillsattes i samband med att det sjätte 
helhetsprogrammet och de nuvarande sju tematiska nätverken utarbetades år 2013. De 
representerar förvaltningen, forskningen och organisationerna och ska dels stöda 
tjänstemännen och temanätverkens specialsakkunniga, dels vara en förbindande länk 
mellan rådets medlemmar och de tematiska nätverken. Vicegeneralsekreterarna får ingen 
ersättning för det arbete de gör för landsbygdspolitiken. I det nya Landsbygdspolitiska 
rådet har man till dags dato tillsatt en vicegeneralsekreterare som representerar 
förvaltningen. De övriga tillsätts av rådet inom en snar framtid. 

I förra statsministern Katainens regeringsprogram för 2011–2015 står följande:” 
Avdelningen för landskapspolitik vid enheten för utveckling av landsbygden, som lyder 
under jord- och skogsbruksministeriets jordbruksavdelning, kommer att flyttas till 
regionutvecklingsenheten vid arbets- och näringsministeriet”.213I början av år 2012 
flyttades därför landsbygdspolitiken över från jord- och skogsbruksministeriet till arbets- 
och näringsministeriet. En orsak till denna flytt var strävan efter att göra landsbygds-
politiken till en mer integrerad del av regionutvecklingen.214 

Efter riksdagsvalet i april 2015 tillsattes en ny riksdag med centern, samlingspartiet och 
sannfinländarna i regeringen. Samma höst kunde man läsa i regeringens förslag till 
statsbudget för år 2016 att ansvaret för landsbygdsutveckling flyttas över till jord- och 
skogsbruksministeriet. I praktiken innebar detta att landsbygdspolitiken flyttades tillbaka 
till jord- och skogsbruksministeriet i början av 2016. I flytten ingick också Skärgårds-
delegationen som integrerats i sammabudgetpost året innan. Beslutet var politiskt och det 
finns inga motiveringar texten. 

Klart är att bägge flyttarna har påverkat landsbygdspolitiken både positivt och negativt. 
Många inom den nationella landsbygdspolitiken upplever att jord- och skogsbruks-
ministeriet är det naturliga hemstället. Samtidigt försvåras kontakten med regionpolitiken, 

213 Statsrådets kansli (2011), sid: 49 
214Ponnikas m.fl. (2014), sid: 181 
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som är placerad vid arbets- och näringsministeriet. Därtill har flyttarna i bägge riktning 
sammanfallit med resursnedskärningar, både av personal och av finanser. Det går inte att 
påvisa om dessa fenomen varit beroende av varandra, men de har lett till en hel del 
negativa spekulationer och farhågor om landsbygdspolitikens framtid, speciellt inom den 
dåvarande samarbetsgruppen. Om inte annat har flytten tagit i anspråk en ansenlig del av 
tjänstemännens arbetstid. 

En del som kritiserat flytten till arbets- och näringsministeriet anser att ministeriebytet 
också varit en orsak till de markanta nedskärningarna i resurserna. Kritikerna inom det 
landsbygdspolitiska nätverket har vidare upplevt att landsbygdspolitiken marginaliserades 
under arbets- och näringsministeriets tid. Det är dock svårt att ta ställning till spekulation-
erna eftersom det inte finns några nedskrivna motiveringar till flytten och det samtidigt 
skett stora förändringar i den finländska ekonomin.  

Mer sanningsenligt är nog att de stora nedskärningarna i resurserna, av både personal och 
finanser, är kopplade till de märkbara inbesparingskrav som riktades och fortsättningsvis 
riktas till centralförvaltningen i Finland. I regeringsprogrammet215 för åren 2015–2019 
förbinder sig regeringen att under regeringsperioden genomföra alla de besparingar och 
beslut som krävs för att täcka hela hållbarhetsunderskottet på 10 miljarder euro. För att 
uppnå detta krävs märkbara inbesparingar, också inom centralförvaltningen.  

Utöver dessa större förändringar finns förstås också en hel del mindre förändringar som 
inte tas upp här. Klart är att landsbygdspolitiken också i framtiden kommer att stå inför 
förändringar med såväl positiva som negativa följder. Det nytillsatta Landsbygdspolitiska 
rådet (bild 5) har redan börjat utveckla nya verksamhetsmodeller och -former, utifrån 
uppgifterna som man fått från statsrådet.  

215Statsrådets kansli (2015) 
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Figur 10 Det landsbygdspolitiska nätverkets struktur och Landsbygdspolitiska rådets 
medlemsorganisationer år 2016.216 

 

8.4 Nuvarande organisering och styrning 
Statsrådet tillsatte den 31 mars 2016 ett landsbygdspolitiskt råd mellan förvaltnings-
områdena (bilaga 2). Rådet ska samordna landsbygdens utvecklingsåtgärder och bidra till 
att använda resurser som kanaliseras till landsbygden. Landsbygdspolitiska rådet fortsätter 
den landsbygdspolitiska samarbetsgruppens arbete med i huvudsak samma prioriteringar 
som samarbetsgruppen hade åren 2001–2015. Den stora förändringen är att 

216 Husberg (2016b) 
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landsbygdspolitiken nu för första gången leds av en politiker (jordbruks- och 
miljöministern). Tidigare samarbetsgrupper har letts av jord- och skogsbruksministeriets 
högre tjänstemän. Mandatperioden för rådet är 1 maj 2016–31 december 2020. 

Landsbygdspolitiska rådets mål, uppgifter och sammansättning 
Det landsbygdspolitiska rådet stöder statsrådet i tväradministrativa och strategiskt viktiga 
landsbygdspolitiska frågor. Rådet leder arbetet med och tar fram riktlinjer för 
landsbygdspolitiken.  

Det breda landsbygdspolitiska nätverket sköter Landsbygdspolitiska rådets uppgifter under 
rådets ledning. Centrala aktörer är det landsbygdspolitiska sekretariatet och de tematiska 
nätverken. Uppgifterna är att 

1. stödja beslutsfattare i tväradministrativa och strategiskt viktiga 
landsbygdspolitiska frågor samt bistå regeringen med att bereda och 
förverkliga regeringens landsbygdspolitiska riktlinjer 

2. genomföra och följa upp det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–
2020 i samarbete med förvaltningsområdena och aktörerna utanför 
förvaltningen 

3. utveckla landsbygdspolitikens och landsbygdsutvecklingens strukturer och 
handlingssätt mot en nätverksorienterad och på partnerskap byggd verksamhet 
som stöder platsbaserad politik 

4. utföra temaspecifikt utvecklingsarbete enligt särskilt bestämda helheter 
5. utveckla, främja och följa upp landsbygdssäkringen  
6. stärka landsbygdsforskningen och -kompetensen genom bl.a. landsomfattande 

forsknings- och utvecklingsprojekt 
7. främja nationellt och internationellt nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan 

olika landsbygdsaktörer 
8. påverka landsbygdspolitiskt viktiga projekt som pågår inom de olika 

förvaltningsområdena 
9. förbättra förutsättningarna för växelverkan och samarbete mellan landsbygden, 

skärgården och stadsområdena tillsammans med aktörer inom stads- och 
skärgårdspolitiken 

10. delta i samordningen av den nationella landsbygds- och regionalpolitiken och 
EU:s landsbygds- och regionalpolitik. 

 
Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen fungerar som ordförande för Landsbygds-
politiska rådet, och viceordförande är näringsminister Olli Rehn från arbets- och närings-
ministeriet. Rådet har 35 medlemmar med personliga suppleanter. Medlemmarna 
representerar aktörer från olika sektorer i samhället, från lokal till nationell nivå. I rådet är 
nio ministerier representerade. I jämförelse med den senaste landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppen, vars mandatperiod upphörde i december 2015, har medlemsorganisa-
tionerna fått en större andel i rådet (bild 4).  

Under Landsbygdspolitiska rådet finns ett sekretariat, sju tematiska nätverk och olika 
arbetsgrupper. Det tväradministrativa sekretariatet som består av olika aktörer bereder de 
frågor som rådet behandlar och sköter rådets uppgifter tillsammans med de tematiska 
nätverken. 

Det nya sekretariatet omfattar idag 25 medlemmar av vilka 11 är anställda specialsak-
kunniga för de tematiska nätverken. Sekretariatet sammankommer en gång i månaden, med 
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en paus under sommarmånaderna. På mötena bereds bl.a. ärenden som ska behandlas av 
rådet, olika utlåtanden och politiska ställningstaganden. Sekretariatet planerar därtill 
seminarier och politiska tillställningar. Sekretariatet leds av generalsekreteraren som också 
ansvarar för det beredande arbetet inför rådet.217 

Landsbygdspolitiska rådet höll sitt första möte den 2maj 2016. På mötet fastställde man att 
företagande och sysselsättning är huvudtema för årets nationella landsbygdspolitik, vilket 
betyder att man under ett år framåt arbetar inom landsbygdspolitikens olika teman med 
detta övergripande tema. Målet är att ta fram konkreta åtgärdsförslag för att förbättra läget 
på landsbygden. 

Landsbygdspolitiska rådet har möten fyra gånger om året. Sekretariatet fungerar som det 
beredande organet, där frågor lyfts upp och behandlas inför rådets möten. Sekretariatet har 
även en viktig uppgift i att ta ställning och belysa landsbygdsperspektivet i angelägna 
politiska processer. De tematiska nätverken bereder sedan de frågor som tas upp till 
behandling i sekretariatet och fungerar som rådets operativa organ. Även nätverken kan ge 
utlåtanden och påverka i politiska frågor.  

I den årliga verksamhetsplanen beaktas dels de uppgifter som statsrådet har tilldelat rådet, 
dels den politiska agendan i Finland. År 2017 kommer till exempel kommunalvalet att 
beaktas, och rådet kommer att ge ut s.k. landsbygdspolitiska teser.  

Eftersom rådet endast sammankommer fyra gånger per år är det tänkt att en gruppwebb-
plats ska användas för att deltagarna aktivt ska kunna arbeta med att utforma landsbygds-
politiken. Mycket av det förberedande arbetet kommer att föras där. I en del fall kommer 
man också att till exempel kommentera och godkänna utlåtanden genom ett e-
postförfarande. 

Strategin för glesbygd 2017–2020 är ett exempel på hur ett ärende behandlas i rådet. Under 
våren och sommaren 2016 pågick strategiarbetet, som leds av temanätverket för glesbygd, 
i olika sakkunnigarbetsgrupper. Alla i det landsbygdspolitiska nätverket fick en inbjudan 
att delta i arbetet. Strategiutkastet fördes från temanätverket till behandling i sekretariatet, 
som fattar beslut om strategin som sedan förs till behandling i rådet. Behandlingen i rådet 
sker genom en första remissbehandling och en andra slutbehandling, och där emellan för 
sekretariatet in de ändringar eller tillägg som rådet efterlyst. Målet är att ett utkast till 
strategin ska presenteras och diskuteras på rådets möte i oktober och att den slutliga 
strategin godkänns i december 2016.  

Vem som helst av medlemmarna i rådet kan ta upp en aktuell fråga. Om rådet tycker att 
ärendet är något man vill föra vidare, överförs det till sekretariatet för vidare beredning. 
Rådet och sekretariatet kan besluta att sammankalla ad hoc-arbetsgrupper för att behandla 
angelägna politiska frågor som till exempel behöver beredas snarast.  

Landsbygdspolitiska rådet har hittills hållit ett möte och i dagsläget är det svårt att säga hur 
mycket verksamheten kommer att ändras under den nya ordförandens ledning.  

3.2 Centrala verktyg för landsbygdspolitiken  
De tre viktigaste verktygen för det landsbygdspolitiska rådet är det landsbygdspolitiska 
helhetsprogrammet, de riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekten som gäller 
landsbygden och de tematiska nätverken. 

217Jord- och skogsbruksministeriet (2016b) 

133 

                                                 



LANDSBYGDSPOLITIK OCH LANDSBYGDSSÄKRING 

Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet är Landsbygdspolitiska rådets 
verksamhetsprogram som rådet verkställer och ett instrument för den nationella breda 
landsbygdspolitiken. Det nuvarande programmet Möjligheternas landsbygdgäller för 
2014–2020, dvs. samma tid som EU-programmen. 

Helhetsprogrammet bereds och genomförs i en omfattande och öppen process som bygger 
på horisontellt samarbete och en interaktiv nätverksinriktad arbetsmodell. I processen ingår 
seminarier, överläggningar, remisser och arbete i tema- och arbetsgrupper. Bearbetningen 
påbörjas i samband med en utvärderingsrunda av det föregående helhetsprogrammet, då 
man också frågar nätverkets aktörer om åsikter gällande det kommande nya helhets-
programmet och dess innehåll. Framtagningsprocessen av helhetsprogrammet tar närmare 
två år och styrs av en arbetsgrupp som rådet tillsatt. Det är Landsbygdspolitiska rådet som 
slutligen godkänner helhetsprogrammet.  

Helhetsprogrammet är indelat i fem temadelar: delaktighet och närdemokrati, boende och 
service, infrastruktur och markanvändning, näringar och kompetens och ekosystem-
tjänster. I början av varje tema presenteras målsättningarna fram till år 2020. I anslutning 
till dessa teman presenteras konkreta åtgärder och i fråga om samtliga åtgärder nämns de 
parter som bär huvudansvaret för att förverkliga åtgärden. Landsbygdspolitiska rådet följer 
kontinuerligt upp arbetet med att genomföra åtgärderna i helhetsprogrammet (se kapitel 
4.1) I det nuvarande helhetsprogrammet finns sammanlagt 63 åtgärder (bilaga 3).  

Helhetsprogrammet är inte ett finansiellt program, utan syftet med det är att påverka 
verksamheterna inom olika sektorer så att de i större utsträckning än tidigare beaktar 
landsbygden.218Helhetsprogrammet genomförs med de resurser som anges i rambesluten 
för statsfinanserna och statsbudgeterna. En del av utmaningarna kan mötas genom det 
program för utveckling av landsbygden som medfinansieras av EU och genom EU:s 
strukturfondsprogram. Hur genomförandet av programmet framskrider och hur målen 
uppnås övervakas och bedöms under programperioden, och åtgärderna justeras vid behov. 
Detta har man gjort i genomsnitt två gånger under varje helhetsprogram.  

Det är lättare att uppnå målen om åtgärderna kopplas ihop med de viktiga strukturella 
reformer som görs inom olika förvaltningsområden.219Många av åtgärderna i programmet 
kräver inte heller särskild finansiering, utan det är mera frågan om att införa nya 
verksamhetsformer och samarbetssätt. 

Erfarenheterna från det landsbygdspolitiska programarbetet visar att denna struktur 
fungerar på ett nöjaktigt sätt. En bred påverkan för att föra fram frågan är också den enda 
möjligheten med tanke på de tvärsektoriella åtgärderna, vilka ofta också inbegriper aktörer 
och insatser av såväl den offentliga och privata som tredje sektorn. Detsamma gäller också 
de ekonomiska medlen. Vid behov används olika källor, av vilka statsbudgeten utgör 
endast en del.   

Inom landsbygdspolitiken har växelverkan mellan forskning, utveckling och politik 
fungerat bra. Forskningsvärldens representanter har från början hört till det landsbygds-
politiska nätverket och landsbygdspolitisk forskning har finansierats av samarbetsgruppen 
och rådet. Projektgruppen, som tillsätts av Landsbygdspolitiska rådet, har haft en viktig 
roll. Gruppen bereder och föreslår de olika projekt som rådet sedan beslutar att finansiera. 
En viktig del av projektgruppens arbete har också varit att upprätthålla en naturlig kontakt 
till forskningsvärlden. Således har gruppen bestått av representanter för olika 

218Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, (2014), sid: 9 
219Landsbygdspolitiskasamarbetsgruppen,(2014), sid: 11 
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forskningsinstanser, universitet och högskolor samt organisationer som representerar 
forskningsvärlden.  

Forskning och kompetensutveckling har en viktig roll i beredningen och genomförandet av 
landsbygdspolitiken, och målet har varit att dessa bör integreras i högre grad än tidigare i 
nätverket för landsbygdspolitiken. Forskning och utbildning behövs både för att behandla 
innehållsfrågorna i landsbygdspolitiken och för att utveckla den platsbaserade politiken 
och verktygen för utveckling.220 

De riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekten för landsbygden utgör en 
viktig del i verkställandet av de landsbygdspolitiska målen. Man har dock fått tänka i nya 
banor eftersom resurserna för forsknings- och utvecklingsprojekten har minskat dramatiskt 
under de senaste åren – år 2016 gäller det ca 1 miljon euro. Exempelvis delfinansierar 
rådet inte längre landsbygdsprofessurerna och slutarbeten inom högskolorna. 
Ansökningarna är heller inte längre allmänna, så kallade öppna ansökningar, utan de riktas 
till specifika teman.  

Ungefär hälften av de nuvarande pengarna för forsknings- och utvecklingsprojekten går till 
delfinansiering av de tematiska nätverken. Största utgiftsposten gäller lön till de special-
sakkunniga men deltagarna i styrgruppen får inga arvoden. De tematiska nätverken har 
minskat i antal och efter den senaste förnyelsen år 2014 finns sju stycken.  

Den andra hälften av anslaget, ca 0,5 miljoner euro, ska finansiera tematiska riks-
omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden och som främjar 
helhetsprogrammet. Inför år 2016 var teman för ansökningarna digitaliseringen som 
landsbygdens möjlighet och förebyggande verksamhet som minskar behovet av social och 
hälsovårdstjänster och dess nåbarhet i glesbygden. Av över 40 inkomna ansökningar kunde 
5 projekt finansieras.  

Ett viktigt mål för forsknings- och utvecklingsprojekten är att de bidrar till den 
landsbygdspolitiska debatten. Från och med 2016 ska alla slutrapporter innehålla en 
”policy brief” – ett ställningstagande som riktas till de politiska beslutsfattarna och 
sakkunniga. I denna presenteras landsbygdspolitikens åsikt i en aktuell fråga i en kompakt 
och välgrundad form. En ”policy brief” omfattar de viktigaste synvinklarna med slutsatser 
och åtgärdsrekommendationer i den berörda frågan. Därtill uppmanas projektaktörerna att 
delta i samhällsdebatten, bl.a. genom att skriva bloggar och kolumner för att presentera 
resultaten. Utöver projektgruppen tar också Landsbygdspolitiska rådet del av och följer 
upp de olika projektresultaten.   

De tematiska nätverken är landsbygdspolitikens grundpelare och har fått en större roll i 
det nya Landsbygdspolitiska rådet. Nätverken har tillsammans med sekretariatet en central 
roll i att verkställa de tio uppgifterna som tilldelats rådet. De elva sakkunniga som arbetar i 
nätverken är automatiskt medlemmar av sekretariatet. De flesta av dem arbetar deltid med 
landsbygdspolitik och deras ”hemorganisationer”, dvs. de organisationer som nätverken är 
stationerade till, representerar såväl statsförvaltning och forskning som tredje sektorn. 
Landsbygdspolitiska rådet delfinansierar i regel nätverkens verksamhet. Den övriga 
finansieringen kommer från nätverkets hemorganisation.  

Av de sju tematiska nätverken har fem direkt anknytning till helhetsprogrammets teman 
och deras uppgift är att verkställa programmets åtgärder under temat. Därtill finns det två 

220Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (2014). sid: 64 
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horisontella nätverk, ett nätverk för glesbygden och ett nätverk för svenskspråkiga aktörer 
inom landsbygdspolitiken.221 

Detta är landsbygdspolitikens sju tematiska nätverk: 

 Medborgaraktivitet 
 Livskvalitet  
 Infrastruktur och markanvändning  
 Näringar och kompetens 
 Ekosystemtjänster  
 Glesbygden (horisontellt nätverk) 
 Identitetsbaserat nätverk (horisontellt nätverk) 
 

Arbetssätten för nätverken varierar. Inom respektive expertisområde deltar nätverkens 
specialsakkunniga och medlemmar i det beredande landsbygdspolitiska arbetet. De 
påverkar på ett politiskt plan genom att hålla kontakt med beslutsfattare och ge utlåtanden i 
lagberedning som berör landsbygden, och de arrangerar seminarier på aktuella teman, 
publicerar nyhetsbrev, bloggar m.m. Sociala medier är en allt viktigare kanal för att få ut 
information om arbetet som görs i nätverken.  

De tematiska nätverken har en rätt fri roll inom det landsbygdspolitiska rådet. Förutom 
huvuduppgiften, att hjälpa rådet att utföra sina uppgifter, kan de tematiska nätverken ta upp 
aktuella landsbygdspolitiska frågor inom sitt eget tema. I praktiken innebär detta de gör 
politiska ställningstaganden inom sitt eget område som de för framåt i nätverkets namn. De 
tematiska nätverkens ställningstaganden har dock inte samma tyngd i den politiska 
debatten som ställningstaganden från det landsbygdspolitiska rådet. 

Utmaningar 
Med tanke på det ekonomiska läget i Finland är det uppenbart att landsbygdspolitiken 
måste klara sig med de resurser som nu är tillgängliga. Detta innebär att man i nätverket 
har fått ta till nya tänkesätt och verksamhetsmodeller för att uppnå utsatta mål. Förutom 
stora utmaningar har detta också fått positiva effekter.  

De minskade resurserna syns tydligt i det sjätte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. I 
programmet har man eftersträvat en allt starkare återkoppling frånprogrammets teman och 
åtgärder till de tematiska nätverken. För att verkställa vart och ett av helhetsprogrammets 
teman finns ett tematiskt nätverk vars samordning delvis finansieras av rådet. Också de 
riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekten är mera bundna till 
helhetsprogrammets mål än tidigare.222 

Landsbygdspolitiska rådet försöker få en allt tydligare koppling mellan det landsbygds-
politiska nätverket och dess aktörer. Ett mål är också att engagera rådets medlemmar mera 
i det landsbygdspolitiska arbetet, något som varit en utmaning för tidigare landsbygds-
politiska organ. Ytterligare en förändring är att de tematiska nätverken har fått en större 
roll i arbetet med att förverkliga Landsbygdspolitiska rådets tio uppgifter. Eftersom 
resurserna minskar och uppgifterna är minst lika omfattande som tidigare måste nätverken 
jobba effektivare. Detta gäller också tjänstemännen och sekretariatet. 

221 Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (2014), sid: 63 
222 Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (2014) 
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Landsbygdspolitikens utmaning har från första början varit den bristande politiska 
genomslagskraften. Det finns därför ett behov av att stärka sambandet mellan det 
landsbygdspolitiska nätverket, den politiska beredningen och det politiska beslutsfattandet. 
Detta togs också upp i den omfattande utvärdering av landsbygdspolitikens verksamhet 
som gjordes åren 2011–2012.223 Riksdagens landsbygdsnätverk fick aldrig riktigt vind 
under vingarna; den landsbygdspolitiska ministergruppen avslutades och behandlingen av 
landsbygdspolitiska frågor övergick till ministerarbetsgruppen för förvaltning och 
regionutveckling (HALKE), vid regeringsskiftet 2011. I HALKE satt kommunikations-, 
närings-, justitie-, inrikes- och familje- och omsorgsministern. Den nuvarande regeringens 
mål är dock att kraftigt reducera dylika arbetsgrupper, och därför har också HALKE 
slopats.  

En grundläggande målsättning för landsbygdspolitiken är att påverka den nationella 
politiken och därigenom upprätthålla och utveckla en livskraftig landsbygd i vårt land. 
Detta gör man bl.a. genom att ge landsbygdspolitiska rekommendationer, åtgärdsförslag 
och utlåtanden till riksdagen eller genom att påverka det beredande arbetet inom 
centralförvaltningen. 

Landsbygdspolitiken idkar även lobbyverksamhet genom de tematiska nätverken. Därför 
är det viktigt med ett ökat samarbete och kontinuerlig kontakt med beslutsfattare och de 
politiska partierna. Utöver de regelbundna träffarna med representanter för de politiska 
partierna, ordnas också tematiska diskussioner och regelbundna träffar med beslutsfattare. 
De tematiska nätverken har därtill riksdagsledamöter som medlemmar i sina styrgrupper.  

Viktigt är också att ha ett närmare samarbete med de olika ministerierna där det beredande 
arbetet görs. Målet är att delta i de arbetsgrupper som bereder politiska beslut. Detta arbete 
görs i huvudsak av generalsekreteraren, vicegeneralsekreteraren och landsbygdsöver-
inspektören samt av specialsakkunniga i de tematiska nätverken. Målet är också att i allt 
större grad få med övriga nätverksaktörer i beredningsarbetet av beslutsprocesser och i 
arbetet med att påverka politiken och opinionen. Ett aktivt landsbygdsnätverk är 
effektivare när det gäller att påverka den politiska beslutsprocessen.  

En stor förändring i den landsbygdspolitiska verksamheten är att landsbygdspolitiken nu 
för första gången leds av en politiker, eftersom jordbruks och miljöministern är ordförande 
för Landsbygdspolitiska rådet. Den bakomliggande orsaken till förändringen är 
uttryckligen en önskan om ökad politisk genomslagskraft. Det återstår att se vilka 
återverkningar detta kommer att ha på den finländska landsbygdspolitiken och dess 
påverkningsmöjligheter.  

8.5 Uppföljning, resultat och effekter 
Den finländska landsbygdspolitiken följs upp och utvärderas på många olika sätt: dels 
följer man upp hur Landsbygdspolitiska rådet verkställer de uppgifter som statsrådet tillsatt 
rådet, dels följs också realiseringen av helhetsprogrammets åtgärder upp kontinuerligt. 
Därtill har det finländska landsbygdspolitiska systemet under åren utvärderats av 
utomstående aktörer.  

OECD har genomfört två sådana utvärderingar, åren 2005 och 2008. I landstudien från 
2008 sammanfattar OECD att Finland har skapat en unik landsbygdspolitisk modell under 

223Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä [Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen] (2012) 
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de senaste årtiondena. Speciellt erkännandet av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen i 
lagstiftningen år 2000 har man sett som ett betydande framsteg.224 

Utvärdering och uppföljning 
Den senaste externa utvärderingen, som gällde Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen 
gjordes av ett forskningskonsortium under åren 2011–2012. Utvärderingen behandlade 
samarbetsgruppens roll och position samt utgångspunkterna för dess arbete. Dessutom 
granskades samarbetsgruppens arbetsformer och verksamhetens tematiska innehåll. I 
utvärderingen sammanfattas rekommendationer för att utveckla det landsbygdspolitiska 
nätverket och dess olika samarbetsformer. Rekommendationerna kan sammanfattas i 
följande punkter: 

1. Det landsbygdspolitiska nätverkets verksamhet måste i högre grad bygga på 
målinriktad verksamhet med större påverkningsmöjligheter på alla plan. 
Verksamheten inom nätverket med sekretariatet, de tematiska nätverken, 
forsknings- och utvecklingsprojekten, måste vara mer transparent och ha tydligare 
fokus, med tydlig rapportering.  

2. Helhetsprogrammet måste fokuseras så att det innehåller enbart några centrala 
tematiska mål och till dessa ett motiverat antal åtgärdsförslag.  

3. För att bygga upp en fungerande påverkanskanal måste varje aktör i det 
landsbygdspolitiska nätverket känna till hur och via vilka kanaler arbetet förs 
vidare för att man ska nå de utsatta målen. 

4. Samarbetsgruppens arbete kan förtydligas genom att 1) igenkännande av de 
kritiska landsbygdspolitiska åtgärderna, 2) tydliggöra och auktorisera den egna 
rollen, 3) ha en klarare ansvarsfördelning och ett tydligare ledarskap av 
utvecklingsprocesserna då man övergår till mer systematisk och bindande 
verksamhet och därmed också ett mer målinriktat utvecklingsarbete. 

5. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen behöver stärkas(sammansättning och 
förbindelse till arbetet). Nuvarande sammansättning garanterar inte en stark aktör. 

 

Utvärderingens ”resultat” kan sammanfattas som att främjandet av samarbetet mellan 
aktörerna på landsbygden samt informationsverksamheten utgör grunden i samarbets-
gruppens verksamhet. I utvärderingen föreslås bl.a. att det görs en noggrannare 
avgränsning av målgrupper och målsättningar samt att beslutsfattarna i samarbetsgruppens 
organisationer knyts allt fastare till själva arbetet.225 

Resultaten av utvärderingen diskuterades på flera av Landsbygdspolitiska samarbets-
gruppens möten under år 2012. Man gick igenom forskargruppens alla rekommendationer 
och beslöt om konkreta åtgärder för att åtgärda bristerna. En del av de konkreta åtgärderna 
kan härledas till de förändringar som skett inom det landsbygdspolitiska nätverket från 
2012 och framåt. När det sjätte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet utarbetades, 
beaktades också de rekommendationer som fanns i utvärderingen, och både temaområdena 
och åtgärdsförslagen var märkbart färre än i tidigare program. 

224OECD (2008). sid: 114 och 141 
225Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, (2012) 
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Landsbygdspolitiken granskades också i de bägge landsbygdsöversikterna från 2011226 och 
2014227. Landsbygdsöversikterna presenterar ett tvärsnitt av situationen på landsbygden, en 
prognos av den framtida utvecklingen av landsbygden och en beskrivning av landsbygds-
politiken som helhet. De teman som behandlas i översikten är i stort sett desamma som i 
helhetsprogrammet med bl.a. bosättning, boende, arbete och företagande, kompetens och 
innovationer, välfärd, landsbygdspolitik och landsbygdssäkring. Det är Landsbygds-
politiska rådet som tar fram landsbygdsöversikten. Själva arbetet utförs av en eller flera 
forskningsorganisationer, utifrån en offertförfrågan.  

I den senaste landsbygdsöversikten konstateras bl.a. att man kan se en starkare integrering 
av landsbygdspolitiken i den regionala utvecklingen. Vidare konstateras att såväl region- 
som landsbygdspolitikens resurser skurits ned. Det är dock positivt att samverkan mellan 
olika regioner har ökat och att partnerskapet mellan de olika sektorerna har fått större 
betydelse.228 Översikten utkommer vart tredje år och nästa landsbygdsöversikt planeras 
vara klar hösten 2017.  

Inom landsbygdspolitiken följer man årligen upp på vilket sätt uppgifterna från statsrådet 
hanteras och rapporterar om detta i årsberättelserna. Inom Landsbygdspolitiska rådet 
diskuteras resultatet genomgående och om man fäster särskild uppmärksamhet på de 
områden som upplevs problematiska eller som inte har framskridit som väntat. 
Diskussioner förs också med intressenterna gällande frågan, även med dem som inte är 
medlemmar i rådet. Utifrån diskussionerna kan rådet besluta att en viss fråga ska 
uppmärksammas mer och då riktas också mera resurser till denna. Rådet kan också 
konstatera att det i nuläget inte finns möjligheter och/eller resurser att föra frågan vidare. 
Uppgifterna som statsrådet gett Landsbygdspolitiska rådet sträcker sig över rådets hela 
verksamhetsperiod och alla uppgifter hanteras inte samtidigt och i samma takt.  

Uppföljningen av helhetsprogrammets genomförs också kontinuerligt. Det är en ganska 
omfattande process, inom vilken man skickar frågeformulär till och för diskussioner med 
de aktörer som medverkar i rådet. Därtill diskuteras också förverkligandet av helhets-
programmet under träffarna med de politiska partiernas representanter. I slutet av 
verksamhetsperioden utvärderas helhetsprogrammet, och då diskuteras också det 
kommande programmet och dess innehåll. 

Sommaren och hösten 2016 genomförs en första delutvärdering av det sjätte helhets-
programmet. Samtidigt utvärderas de sju tematiska nätverk som verkat i nuvarande form 
sedan år 2014. Målet med utvärderingarna är att få riktlinjer för vad som ska prioriteras 
inom landsbygdspolitiken under de närmaste åren och att se om det är något väsentligt som 
fattas i det nuvarande helhetsprogrammet. För nätverkens del vill man utreda om de 
tematiska områdena och deras innehåll behöver justeras. Därtill utvärderas de riksom-
fattande forsknings- och utvecklingsstöden kontinuerligt.  

Resultat och effekter 
När det gäller konkreta resultat och effekter av landsbygdspolitiken ligger utmaningen i det 
att det inte gjorts någon omfattande forskning i området. Därtill är de landsbygdspolitiska 
åtgärderna ofta indirekta och det är svårt att påvisa att förändringen är en direkt följd av 
landsbygdspolitiska åtgärder. Dessutom är det ofta frågan om flera olika politikåtgärder, 

226Ponnikasm.fl. (2011) 
227Ponnikasm.fl. (2014) 
228Ponnikas m.fl. (2014), sid: 160 
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varav landsbygdspolitiken är enbart en som används då man vill ha till stånd en förändring. 
De olika politikåtgärderna kan också ha motsatta effekter, vilket ytterligare komplicerar 
saken.  

Befolkningssiffror och flyttströmmar 
Beträffande befolkningssiffror och flyttströmmar kan man se en viss avbefolkning, 
speciellt från glesbygden och kärnlandskapen till stadsnära landsbygd och städerna. 
Förändringarna är inte på något sätt dramatiska, men centraliseringen av befolkningen har 
fortsatt. En del av förklaringen är att mortaliteten överstiger nativiteten i glesbebyggda 
områden. Det är alltså inte frågan om en flyttrörelse liknande den som drabbade 
landsbygden under 1960- och 1970-talen.229 

Då man uppskattar landsbygdspolitikens effekt på befolkningssiffror och flyttströmmar 
kan man göra grova uppskattningar av att glesbygdens och kärnlandsbygdens befolknings-
mängd skulle ha minskat ännu mer utan den bedrivna politiken. Hur mycket är dock svårt 
att påvisa. Befolkningsutvecklingen av den stadsnära landsbygden har huvudsakligen varit 
positiv.230 

Inom landsbygdspolitiken har man på senare år fört fram diskussionen om landsbygdens 
befolkning ur ett nytt perspektiv, där man också beaktar de människor som besöker 
landsbygden under olika långa perioder. I dessa ingår fritidsboende, jägare, bärplockare, 
vandrare m.m. I den senaste stugbarometern uppskattades fritidsstugornas antal till ca 
600 000 stycken,231och det står klart att de som använder stugorna, under en längre eller 
kortare period, också tillför landsbygden en hel del resurser. 

Det ökande antalet asylsökande i vårt land har också tillfört ett nytt perspektiv i 
befolkningsfrågan under det senaste året. Kommer de asylsökanden som får uppehålls-
tillstånd att påverka landsbygdsområdena och i vilken utsträckning? Landsbygdspolitiken 
har agerat och ordnade ett seminarium i början av detta år som behandlade invandrarnas 
möjligheter att bo på landsbygden. Fler insatser behövs i fortsättningen. 

Sysselsättning 
Arbetsplatser har försvunnit från alla områden, också i städerna. Under de senaste åren har 
man inom landsbygdspolitiken arbetat med att öka sysselsättningen, speciellt 
mångsysselsättning, på landsbygden. Den reella påverkan har i huvudsak varit att man 
försökt hejda reduceringen av arbetstillfällen. 

Samtidigt har man under Finlands tid som EU-medlem sysselsatt tusentals människor på 
landsbygden med hjälp av olika EU-delfinansierade projekt. Dessa projekt har i sig 
sysselsatt projektansvariga, men också i viss mån bidragit till att nya företag grundats.232 

Företagande 
Landsbygden är ett viktigt område ur företagandets synvinkel. Två femtedelar av företagen 
är belägna inom landsbygdsområden, och på basis av statistiken är företagande ett typiskt 
sätt att försörja sig på landsbygden. De flesta företag är små mikroföretag.233 

229Vihinen Hilkka (2016) 
230Vihinen Hilkka (2016) 
231Maa- ja metsätalousministeriö [Jord- och skogsbruksministeriet], (2016) 
232 Muilu Toivo 2016 
233 Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen 2014, 46 
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Landsbygdspolitiken har i viss mån visat att företagandet på landsbygden skiljer sig från 
det i städerna, sett till de strukturer som finns. I det EU-delfinansierade programmet för 
landsbygdsutveckling i Fastlandsfinland ingår investerings- och nyetableringsstöd för att 
grunda företag på landsbygden. Med hjälp av dessa stöd har man kunnat erbjuda 
landsbygdsföretag skräddarsydd service. 

Infrastruktur 
Den sammantagna infrastrukturen avgör hur smidigt vardagslivet på landsbygden löper 
och hur livskraftig landsbygden är. Under de senaste åren har man skurit ned på resurserna 
för att underhålla vägnätet och det syns speciellt i glesbygden. Med hjälp av landsbygds-
politiken har man lyckats hålla igång diskussionen om det svåra läget, men tyvärr inte fått 
de behövliga tilläggsresurserna. 

Beträffande bredband och framför allt digitaliseringen har det skett framsteg, trots att det 
av staten initierade principbeslutet att bygga ett heltäckande ljusfiberstamnät för snabba 
förbindelser före utgången av år 2015 inte fullbordats.234Fortfarande har vi områden, 
speciellt i glesbygden, som saknar fungerande bredband, men digitaliseringen går just nu 
framåt på landsbygden. EU-landsbygdsprogrammet har finansierat, och finansierar även 
denna programperiod, en hel del lokala projekt för att utveckla bredband och användningen 
av datakommunikation i till exempel olika serviceprojekt.  

Inom ramen för regeringens spetsprojekt har man startat ett smart countryside- projekt, i 
vilket man utreder nuläget för digitaliseringen på landsbygden. Meningen är att 
utredningens resultat ska ligga till grund för konkreta pilotprojekt som startas under år 
2017. Landsbygdspolitiken har varit med och initierat detta nationella projekt.235 

Utbud av och tillgänglighet till service 
Nationellt sett har man i Finland ännu rätt så omfattande och täckande service. Dock är 
utvecklingen under de senaste åren oroväckande eftersom utvecklingen av tjänsternas 
tillgänglighet och användarvänlighet har gått i negativ riktning. Därtill har utbudet av 
service och tjänster minskat, speciellt i glesbygden. 

Den upplevda välfärden påverkas stort av olika tjänster och stödformer, inte enbart social- 
och hälsovårdstjänster eller tjänster inom den grundläggande utbildningen, vilka står i 
centrum av välfärdstjänsterna. Servicestrukturen omfattar också dagligvarubutiker, 
trygghetstjänster, apoteket, posten, banken och transporttjänsterna. Tillgången till 
butikstjänster har minskat på landsbygden i och med att nätverket för butiker har blivit 
glesare. Den ökade handeln på nätet kan till vissa delar innebära lösningar på problemet 
när det gäller tillgången till butiksservice.236 

Inom landsbygdspolitiken har man en längre tid lyft fram frågan om hur service kan säkras 
på landsbygden, Då man talar om närservice på landsbygden omfattar det såväl tillgång 
som tillgänglighet till tjänster. Utgångspunkten har varit att service på landsbygden måste 
kunna produceras på ett flexibelt sätt. Detta kan innebära ambulerande tjänster, service-
centra, servicekiosker, rörlig eller uppsökande service, distanstjänster och kombinationer 
av olika former av tjänster. Tjänsterna bör kombineras fördomsfritt genom flera aktörers 
samarbete och över sektorsgränserna. De kan produceras av offentliga aktörer, privata 

234Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen 2014, 41 
235MDI (2016) 
236Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen,(2014)  sid: 33 
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aktörer eller tredje sektorn, skilt eller tillsammans i partnerskap. Utan landsbygdspolitikens 
långsiktiga arbete i denna fråga (inklusive finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt) 
skulle frågan inte vara så uppmärksammad som den nu är.237 

Kommun- och strutkurreformerna har haft mångskiftande effekter på servicen på lands-
bygden. I vissa fall har servicen koncentrerats till staden, speciellt i sådana fall då det 
bildats en ny stor kommun, med ett klart kommuncentrum och omfattande landsbygds-
områden runt omkring. Dylika områden är till exempel Kouvola och Salo.   

Den stora frågan just nu är hur den pågående vård- och landskapsreformen, vilken omfattar 
både reformen av social- och hälsovårdstjänsterna och regionförvaltningsreformen, 
kommer att påverka servicen på landsbygden. Landsbygdspolitiska rådet har deltagit i 
diskussionen och beredningen av den nya reformen. Målet är att det på landsbygden också 
i framtiden finns tillgänglig service.  

8.6 Erfarenheterav landsbygdspolitiken i Finland 
Detta kapitel bygger på intervjuer med personer som arbetat och verkat inom landsbygds-
politiken under en längre tid. Således baserar sig innehållet på flera personers åsikter, 
utöver skribentens. Erfarenheterna och landsbygdspolitikens nuläge sammanfattas i en 
SWOT-tabell (Tabell 12) som visar politikens styrkor, svagheter och framtida möjligheter 
och hot. Avslutningsvis diskuteras de centrala åtgärder som för närvarande är planerade för 
det nya Landsbygdspolitiska rådet. 

Sammanfattning av erfarenheter 
Arbetet med att bygga upp och kontinuerligt utveckla den finländska landsbygdspolitikens 
organisation och strukturer har snart pågått i tre årtionden väckt uppmärksamhet även i 
internationella sammanhang. Landsbygdspolitiken har under åren blivit mer mainstream 
och en erkänd del av vår centralförvaltning, trots att den regerande centraliseringen i 
samhället ständigt utmanar dess mål. Trots den väluppbyggda strukturen har landsbygds-
politiken mycket arbete kvar innan den kan säga sig utgöra en påtaglig aktör inom den 
nationella politiken i Finland.  

Landsbygdspolitikens tvärsektoriella och horisontella verksamhetsform är dess styrka, och 
strategin har hela tiden varit att ha ett omfattande nätverk med kontakter på lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt plan. Med dagens allt knappare resurser, är 
verksamhet som bygger på nätverk det effektivaste sättet att fungera.  

Nätverket och den sektoröverskridande verksamheten är alltså landsbygdspolitikens styrka, 
men också en svaghet. Arbetet med nätverk står fortfarande i startgroparna trots att man 
under de senaste åren i vårt land allt mera, inom alla sektorer, börjat jobba i nätverk och 
trots att man allt mera betonar ett tvärsektoriellt arbetssätt. Detta gäller speciellt 
centralförvaltningen.   

Svårigheterna med sektorsöverskridande arbete kan ses i det landsbygdspolitiska 
nätverkets arbete på så sätt att de som är medlemmar i nätverket inte förbinder sig till 
arbetet. De deltar gärna i möten och för fram egna åsikter men för inte vidare de 
ställningstaganden och riktlinjer som beslutas inom rådet, till exempel, till sin egen 
organisation. Än är det för få medlemmar i rådet som aktivt deltar i den landsbygds-
politiska diskussionen på nationellt plan, via sina egna organisationer. Tanken är att alla i 

237Vihinen Hilkka, (2016) 
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nätverket ska jobba för en viss fråga, men följden blir då lätt att ingen tar ansvar för den. 
Landsbygdspolitikens utmaning är att få medlemmarna i nätverket att förbinda sig att 
förverkliga landsbygdspolitikens mål. 

Den lokala byaverksamheten med omfattande frivillig verksamhet och Leader-
verksamheten som aktiverar människorna i regionerna, är centrala aktörer i det 
landsbygdspolitiska nätverket. Samtidigt har dessa bägge aktörer egna specifika mål för sin 
verksamhet.  

Landsbygdspolitiska rådet, den nationella koordinatorn för landsbygdspolitiken, har en 
avgörande roll då man sätter upp riktlinjer och mål för landsbygdspolitikens verksamhet 
och aktiverar olika aktörer i nätverket. En fungerande växelverkan mellan rådet och dess 
medlemmar är viktigt. Det är av största vikt att aktörerna i nätverket för fram de 
landsbygdspolitiska teman som rådet ska jobba med.  

Landsbygdspolitiken har från första början på ett innovativt sätt bundit samman 
forskningen med utvecklingsaspekten. Den höga nivån på landsbygdsforskningen och de 
mångsidiga internationella kontakterna har tillfört landsbygdspolitiken många nya element. 
Därtill kan man konstatera att landsbygdspolitiken spelat en stor roll för hur hela Leader-
metoden har utvecklats i Finland. I nuläget är ett mål inom landsbygdspolitiken att öka 
användningen av ”stadsleader-modellen” (CLLD) i Finland. 

Ur landsbygdsforskningens synvinkel kan man dela in landsbygdspolitikens utveckling i 
två skeden: tillväxt och reducering. Tillväxt skedde speciellt under Landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppens tidsperiod. Då grundades till exempel landsbygdsprofessurerna och 
Rural studies-nätverket. Resurserna gällande projektfinansiering låg på en adekvat nivå.  

Under de senaste fem åren har dock verksamheten reducerats. Projektfinansieringen har 
minskat markant och varken landsbygdsprofessurerna eller Rural studies-nätverket har 
tilldelats resurser. Detta har inneburit att landsbygdsprofessurernas antal minskat drastiskt, 
från nio till några få idag, och att Rural-studies-nätverket har avslutats. 

Den ursprungliga tanken med landsbygdsprofessurerna var att finansieringen skulle vara 
tillfällig eftersom målet var att professurerna på sikt skulle gå över till att finansieras av 
universiteten. De senaste årens nedskärningar i statsbudgeten har dock även drabbat 
universiteten, så det är lätt att förstå att det ursprungliga målet inte har uppfyllts. Några av 
dagens landsbygdsprofessorer är dock anställda vid högskolorna.   

Nedskärningen av resurserna, såväl personal som finansiella, har utgjort och utgör det klart 
största hotet mot landsbygdspolitiken. Utöver projektfinansieringen har nedskärningarna 
påverkat bl.a. resurserna för kommunikationen som är för knappa. Personalstyrkan på 
ministeriet nu är nere i två heltidsanställda tjänstemän trots att i stort sett samma arbete ska 
utföras, så det är klart att ekvationen inte går ihop. 

Ett sätt att lösa problemet är genom omorganiseringen av landsbygdspolitiken, där 
sekretariatet och de tematiska nätverken tar mera ansvar än tidigare för de olika 
uppgifterna som statsrådet har gett Landsbygdspolitiska rådet. Arbetet har också 
effektiviserats genom att de tematiska nätverken och forsknings- och utvecklingsprojekten 
knyts allt starkare till det landsbygdspolitiska helhetsprogrammets mål. Trots dessa 
förändringar är det rätt uppenbart att man inom en snar framtid måste prioritera bland 
uppgifterna från statsrådet. 

Den politiska styrningen och landsbygdspolitikens genomslagskraft inom den nationella 
politiken har varit och är fortfarande för svag. Detta har man inom landsbygdspolitiken 
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under de gångna åren försökt lösa på olika sätt, och under Landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppens tid hade man bl.a. en ministergrupp och riksdagsnätverket. Resultaten 
blev dock inte de önskade. Det visade sig att beslutsfattare, speciellt de som inte har 
landsbygdsfrågor som centrala teman, har svårt att uppfatta vilka som ingår i det 
landsbygdspolitiska nätverket och vilket dess mandat är.  

Under de senaste åren har man gått in för att skapa fungerande och kontinuerliga kontakter 
med beslutsfattarna och att tidigt påverka arbetet med att bereda beslut inom centralför-
valtningen. I strategin ingår en effektivare kommunikationsverksamhet, för att bland annat 
göra nätverket mera känt och bättre kommunicera dess politiska budskap. Därtill har man 
tillsatt Landsbygdspolitiska rådet med en politiker (jordbruks- och miljöministern) i 
ledningen, vilket är en följd av att man vill ge landsbygdspolitiken större politisk tyngd. 
Det återstår att se huruvida dessa förändringar för med sig en större politisk 
genomslagskraft för landsbygdspolitiken.  

Med hjälp av landsbygdspolitiken har vi idag verktyg för att klassificera olika områdens 
utveckling och behov, och kan därigenom skapa sammanhang och förståelse för hur de 
ökar finländarnas välmående och förbättrar ekonomin. Landsbygdspolitikens bidrag har 
varit starkt i denna diskussion om klassificeringen av landsbygdsområden, liksom i 
diskussionen om platsbaserad utveckling. Genom nätverksarbete har man fört samman en 
stor grupp aktörer, vilka också tillfört egna resurser, då man från landsbygdspolitikens håll 
har organiserat någon verksamhet. Ett exempel är de av landsbygdspolitiken delfinansiera-
de landsbygdsprofessurerna, av vilka en del har etablerats till delar av annan verksamhet 
och annan finansiering.  

Ett lyckat verktyg för landsbygdspolitiken är klassificeringen av stads- och landsbygden 
från år 2013 som inte enbart är ett beskrivande verktyg, utan det används också som 
utgångspunkt i verkställandet av politik. Landsbygdssäkring är ett annat verktyg som har 
utvecklats för att verkställa politik och genom vilket landsbygden och dess invånare 
beaktas i beslutsfattandet. 

Av de senaste årens nya verksamheter kan nämnas Landsbygdskademin som genomförts 
åren 2014 och 2016. Akademin riktar sig till inbjudna beslutsfattare och opinionsbildare 
somunder ett intensivt dygn diskuterar aktuella landsbygdspolitiska teman ur olika 
synvinklar, bakom ”stängda dörrar”. Målet med akademin är att föra vidare landsbygds-
politiskt viktiga frågor i den politiska kontexten. Utifrån akademins diskussioner 
sammanfattas sedan ”policy briefs”, vilka sedan används i det politiska påverkningsarbetet 
i det landsbygdspolitiska nätverket. 

Den s.k. morgongröten har också visat sig vara ett lyckat event för alla riksdagsledamöter 
och deras assistenter. De tematiska nätverken presenterar aktuella politiska frågor som 
berör landsbygden och bjuder in till diskussion. Målet är att skapa kontakter till och göra 
det landsbygdspolitiska nätverket känt för rikspolitiker. 

Den finländska landsbygdspolitiken har varit under ständig utveckling, inte enbart under 
de senaste 15 åren. En synlig förändring är att politiken ändrats från ”top down”-styrning 
till allt mer ”bottomup”-verksamhet, vilket också kan ses i det nuvarande landsbygds-
politiska nätverket vars grund ligger stadigt förankrad i lokala områden och aktörer.  

En orsak till den kontinuerliga förändringen är att landsbygdspolitiken i sig själv ännu är 
ett rätt nytt politikområde i vårt land, och det finns ett ständigt behov av att förstärka dess 
verktyg och verksamhet. En annan orsak är att världen och verkligheten runt omkring oss 
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är i en ständig förändring. Också de verktyg som används (t.ex. digitala) för med sig nya 
tillämpningsmöjligheter för landsbygdspolitiken och dess mål.  

SWOT-analys och diskussion 
Den finländska landsbygdspolitikens centrala styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan 
omfattas i nedanstående tabell (Tabell 12). De olika områdena har diskuterats mera 
utförligt i tidigare kapitel och är därför här bara kort sammanfattade. 
Tabell 12 En sammanfattande SWOT-tabell över den finländska landsbygdspolitiken. 

Landsbygdspolitikens styrkor Landsbygdspolitikens svagheter 

• Tvärsektoriell och horisontell 

• Fyra grundpelare 

• Samarbetet mellan forskning och 
utvecklingsverksamhet 

• Unik modell 

• Nätverk med många aktörer 

• Knappa resurser, både 
personresurser och pengar 

• Svag politisk genomslagskraft 

• Svårt att få nätverkets aktörer att 
engagera sig i landsbygdspolitiska 
frågor   

• Nätverkets/tematiska nätverkens 
anonymitet 

 

Landsbygdspolitikens möjligheter (framtid) Landsbygdspolitikens hot (framtid) 

• En fortsatt utveckling av 
landsbygdspolitiken (bygger på 
nuvarande styrkor) 

• Landsbygdspolitiken central inom 
den finländska politiken  

• En livskraftig landsbygd är allas 
mål, inte enbart 
landsbygdspolitikens 

• Internationell spridning 

• Resurserna minskar ytterligare, 
både personresurser och pengar 

• Fortfarande en aktör i marginalen 

• Allt kraftigare 
centraliseringspolitik om 
kommande regeringar frångår den 
nuvarande visionen att utnyttja hela 
Finlands resurser 

 

 

Den finländska landsbygdspolitiken utgör en unik modell, vars grundpelare ligger i den 
breda och snäva landsbygdspolitiken, en positiv syn på landsbygden, nätverk som 
arbetsform och en platsbaserad utveckling. Modellen omfattar rådet, sekretariatet, 
tematiska nätverk, forsknings- och utvecklingsprojekten m.m. samt helhetsprogrammet 
som det centrala verksamhetsprogrammet, utgör en fungerande grund för 
landsbygdspolitiken också under de kommande åren.  

Det finns alltjämt ett behov av att stärka sambandet mellan det landsbygdspolitiska 
nätverket och den politiska beredningen och det politiska beslutsfattandet. Målet är att 
bättre än tidigare kunna lyfta upp landsbygdspolitiska frågor och att öka förståelsen för 
dem och den politiska genomslagskraften. Det är viktigt att landsbygdspolitiken är steget 
före, för att kunna lyfta fram de frågor och lösningar som är centrala för landsbygden och 
dess invånare i det ständigt föränderliga samhället.  
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För den närmaste framtiden har man satt upp följande mål för det nya Landsbygdspolitiska 
rådet: 

1. Satsa på att göra Landsbygdspolitiska rådet känt och öka dess genomslagskraft 
som politisk aktör. Detta kräver medverkan av alla aktörer i nätverket. Det kräver 
också nya arbetssätt och verksamhetsmodeller inom landsbygdspolitiken. 

2. Utvärdera de tematiska nätverken och helhetsprogrammet under sommaren/hösten 
2016. Målet med dessa är att hitta de centrala och aktuella tematiska helheterna för 
det politiska arbetet. Beträffande de tematiska nätverken är målet att avgöra vilka 
temaområden man ska arbeta vidare med under de närmaste åren.  

3. Satsa på kommunikation. Utöver landsbygdspolitikens egen webbplats, 
www.landsbygdspolitik.fi, satsar man på att få ut information om landsbygds-
politik och dess teman i såväl sociala medier som tryckta medier. Målet är att 
landsbygdspolitik och landsbygdsutveckling ska bli mera synligt i den 
samhälleliga debatten, något man inte lyckats med under de senaste åren. 

4. Förstärk landsbygdspolitikens roll i regionerna. Frågan är aktuell i och med den 
pågående vård- och landskapsreformen. Den platsbaserade utvecklingen utgör ett 
väsentligt perspektiv på denna fråga, samtidigt som den erbjuder en naturlig 
synvinkel för samarbetet mellan landsbygd och stad. Likaså är landsbygdssäkring 
en metod som kan användas i reformarbetet. Landsbygdspolitikens roll är att föra 
fram dessa metoder och verktyg, samtidigt som man också bör utveckla och 
tillföra politiken nya modeller, i reformarbetet.  
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Bilaga 1 

Centrala aktörer och program inom landsbygdspolitiken 
Här nedan finns en kort beskrivning av de aktörer och program som är centrala inom 
landsbygdspolitiken och som förekommer i utredningen.  

Aktörer 
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR). Samarbetsgruppen verkade i Finland åren 
1995–2015. Den första samarbetsgruppen tillsattes av statsrådet för åren 1995–1999. 
Samarbetsgruppen hade till uppgift att leda och utveckla den nationella landsbygds-
politiken utgående från de uppgifter som statsrådet gett den. Under samarbetsgruppens 
verksamhetstid byggdes största delen av den nuvarande finländska landsbygdspolitikens 
strukturer upp. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen leddes av tjänstemän inom jord- 
och skogsbruksministeriet. 

Landsbygdspolitiska rådet (MANE) har tillsatts för perioden 1 maj 2016–31 december 
2020 av statsrådet. Rådet fortsätter Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens arbete med i 
huvudsak samma prioriteringar. Rådet leder arbetet med och tar fram riktlinjer för 
landsbygdspolitiken i Finland samt stöder statsrådet i strategiskt viktiga landsbygds-
politiska frågor. Landsbygdspolitiska rådet leds av jordbruks- och miljöministern. 

I det breda landsbygdsspolitiska nätverket ingår rådet men också sekretariatet, tematiska 
nätverk och övriga tväradministrativa arbetsgrupper som rådet tillsatt. Dessa sköter 
tillsammans det landsbygdspolitiska rådets uppgifter under rådets ledning. 

Sekretariatet består av aktörer som är medlemmar i Landsbygdspolitiska rådet samt de 
tematiska nätverkens specialsakkunniga medlemmar av sekretariatet. Sekretariatet bereder 
de frågor som rådet behandlar och sköter rådets uppgifter tillsammans med de tematiska 
nätverken. Det landsbygdspolitiska sekretariatet tillsätts av rådet och leds av 
generalsekreteraren. 

De tematiska nätverken är landsbygdspolitikens grundpelare. Nätverken har tillsammans 
med sekretariatet en central roll i att verkställa de uppgifter som statsrådet gett rådet. En av 
huvuduppgifterna för nätverken är att verkställa de åtgärder som finns i helhets-
programmet. Alla tematiska nätverk har 1–3 specialsakkunniga som är anställda inom 
nätverket, varav de flesta jobbar deltid. Dessutom har de tematiska nätverken styrgrupper, 
vars medlemmar består av sakkunniga från olika samhälleliga sektorer. Dessa ingår i det 
breda landsbygdpolitiska nätverket. 

Generalsekreteraren är tjänsteman och anställd inom jord- och skogsbruksministeriet. 
Generalsekreteraren utses av Landsbygdspolitiska rådet och har i uppgift att leda 
sekretariatets arbete och bereda ärenden inför rådets möten. Vid behov kan man också 
välja vicegeneralsekreterare bland rådets medlemsorganisationer som då ska stöda 
generalsekreteraren i sitt arbete. Vicegeneralsekreterarna representerar de olika sektorerna 
inom rådet och de får inte någon ersättning för det arbete de gör. 

Byaverksamhet i Finland r.f. (på finska Suomen Kylätoiminta ry, SYTY) främjar och 
utvecklar byarörelsen och övrig lokal utveckling på nationell nivå. SYTY, som är en 
centralorganisation för regionala aktörer inom byautveckling, har 130 
medlemsorganisationer (uppgifter från 2013). Medlemmar är bya- och invånarföreningar, 
byasammanslutningar, lokala aktionsgrupper (LAG) och nationella organisationer. SYTY 
främjar byaverksamhet och lokal landsbygdsutveckling på nationell nivå. SYTY har varit 
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medlem i det landsbygdspolitiska nätverket från första början och är en central aktör inom 
landsbygdspolitiken. 

Program 
Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet är den tidigare samarbetsgruppens och nuvarande 
rådets verksamhetsprogram och ett instrument för den nationella breda 
landsbygdspolitiken. Det nuvarande programmet, Möjligheternas landsbygd, är det sjätte 
helhetsprogrammet och gäller 2014–2020. Helhetsprogrammet godkänns av rådet och 
innehåller olika temaområden med målsättningar och konkreta åtgärdsförslag för 
landsbygdspolitiken. Inom det landsbygdspolitiska nätverket arbetar man med att 
genomföra åtgärderna.  

Landsbygdsöversikten är en omfattande utredning som presenterar ett tvärsnitt av 
situationen på landsbygden, en prognos av den framtida utvecklingen av 
landsbygdsområdena och en beskrivning av landsbygden som en helhet. 
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen har hittills tagit fram två sådana översikter, år 2011 
och 2014. I översikten analyseras statistiskt material och resultaten av en 
enkätundersökning som utförs bland den fast bosatta befolkningen på landsbygden i givna 
områden. Beslutet om nästa översikt fattas i Landsbygdspolitiska rådet under hösten 2016. 
Nästa översikt planeras bli färdig hösten 2017.  
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Bilaga 2 
      

BESLUT OM TILLSÄTTANDE AV LANDSBYGDSPOLITISKAT RÅD 

 

     
 31.3.2016   MMM002:00/2016 

 

TILLSÄTTANDE AV LANDSBYGDSPOLITISKT RÅD 

 

Statsrådet tillsatte den 31 mars 2016 ett landsbygdspolitiskt råd mellan 
förvaltningsområdena. Rådet ska samordna landsbygdens utvecklingsåtgärder och bidra till 
att använda resurser som kanaliseras till landsbygden. Det landsbygdspolitiska rådet 
fortsätter den landsbygdspolitiska samarbetsgruppens arbete med i huvudsak samma 
prioriteringar som samarbetsgruppen åren 2001 – 2015. 

Mandattid 

1.5.2016 - 31.12.2020 

Bakgrund 

Promemoria 23.3.2016  (finns enbart på finska) 

Mål  

Det landsbygdspolitiska rådet stöder statsrådet i tväradministrativa och strategiskt viktiga 
landsbygdspolitiska frågor. Rådet leder arbetet med och tar fram riktlinjer för 
landsbygdspolitiken.  

Uppgifter 

Det breda landsbygdspolitiska nätverket sköter det landsbygdspolitiska rådets uppgifter 
under rådets ledning. Centrala aktörer är det landsbygdspolitiska sekretariatet och de 
tematiska nätverken. Uppgifterna är följande: 

1. Att stödja beslutsfattare i tväradministrativa och strategiskt viktiga 
landsbygdspolitiska frågor samt att bistå regeringen med att bereda och förverkliga 
regeringens landsbygdspolitiska riktlinjer 

2. Att genomföra och följa upp det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-
2020 i samarbete med förvaltningsområdena och aktörerna utanför förvaltningen 

3. Att utveckla landsbygdspolitikens och landsbygdsutvecklingens strukturer och 
handlingssätt mot en nätverksorienterad och på partnerskap byggd verksamhet som 
stöder platsbaserad politik 

4. Att utföra temaspecifikt utvecklingsarbete enligt särskilt bestämda helheter 

5. Att utveckla, främja och följa upp landsbygdssäkringen 

6. Att stärka landsbygdsforskningen och – kompetensen genom bl.a. 
landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt 
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7. Att främja nationellt och internationellt nätverkande och erfarenhetsutbyte 
mellan olika landsbygdsaktörer 

8. Att påverka landsbygdspolitiskt viktiga projekt som pågår inom de olika 
förvaltningsområdena 

9. Att förbättra förutsättningarna för växelverkan och samarbete mellan 
landsbygden, skärgården och stadsområdena tillsammans med aktörer inom 
stads- och skärgårdspolitiken 

10. Att delta i samordningen av den nationella landsbygds- och regionalpolitiken 
och EU:s landsbygds- och regionalpolitik 

Rådets sammansättning 

Ordförande 

jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen 

jord- och skogsbruksministeriet 

Vice ordförande 

näringsminister Olli Rehn 

arbets- och näringsministeriet 

 

Medlemmar 

Kommunikationsministeriet 

Jord- och skogsbruksministeriet 

Justitieministeriet 

Kultur- och undervisningsministeriet 

Inrikesministeriet 

Social- och hälsovårdsministeriet 

Arbets- och näringsministeriet 

Finansministeriet 

Miljöministeriet 

Regionförvaltningsverken 

Yrkeshögskolornas rektorsråd ARENE 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna 

Folktinget 

Kyrkostyrelsen 

Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava 

Leaderaktionsgrupperna 

Landskapsförbunden 
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Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK  [Jord- och     

skogsbruksproducenternas centralförbund] 

Maaseudun sivistysliitto [Landsbygdens bildningsförbund] 

Marttaliitto [Marthaförbundet] 

ProAgria 

Skärgårdsdelegationen 

Sitra [Jubileumsfonden för Finlands självständighet] 

Soste ry [social- och hälsovårdsorganisationernas takorganisation] 

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC 

Finlands kommunförbund 

Byaverksamhet i Finland 

Finlands naturskyddsförbund 

Finlands skogscentral 

Finlands jägarförbund 

Finlands universitet UNIFI 

Företagare i Finland 

Suomen 4H-liitto [Finlands 4H förbund] 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC 

Tjänstemannacentralorganisationen STTK 

 

Sakkunniga 

Landsbygdspolitiska rådet kan höra sakkunniga. 

Sekretariat, tematiska nätverk och arbetsgrupper 

Under det landsbygdspolitiska rådet fungerar ett sekretariat, tematiska nätverk och 
arbetsgrupper. Det tväradministrativa sekretariatet som består av olika aktörer 
bereder de frågor som rådet behandlar och sköter rådets uppgifter tillsammans med 
de tematiska nätverken. Rådet utser generalsekreteraren och sekretariatet.  

I projekt och andra tidsbestämda uppgifter kan rådet också anlita sakkunniga från 
olika organisationer. Det kan tillsätta temporära och tväradministrativa tematiska 
grupper eller arbetsgrupper och efter behov kalla in enskilda experter eller 
anställda inom olika förvaltningsområden eller sakkunnigorganisationer som 
medlemmar.  

Kostnader och finansiering 

Rådets kostnader täcks med anslaget under jord- och skogsbruksministeriets 
moment 30.10.63. De instanser som är representerade i rådet svarar för 
kostnaderna för sina representanters logi och resor som följer av deltagandet i 
rådets möten. 
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Bilaga 3 

Möjligheternas landsbygd - Landsbygdspolitiskat helhetsprogram 
2014 -2020 

En vision om landsbygden år 2020: Välmående landsbygd som utnyttjar 
sina egna resurser 

Landsbygden är en oskiljaktig del av den nationella framgången och av 
samhället. Landsbygden utgör en god livsmiljö som uppmuntrar till 
företagsamhet och kreativitet.  Landsbygdens materiella, sociala, kulturella 
och ekologiska grund är viktig för hela Finland.  

 

Teman och åtgärder 

Helhetsprogrammet har följande fem teman och konkreta åtgärder är 
kopplade till vart och ett av dem: 

1. Delaktighet och närdemokrati 
2. Boende och service 
3. Infrastruktur och markanvändning 
4. Näringar och kompetens 
5. Ekosystemtjänster 

 
I början av varje temaavsnitt beskrivs målsättningen fram till år 2020. Det är 
fråga om förvaltningsövergripande teman och för att åtgärderna skulle 
kunna genomföras krävs samarbete mellan aktörer på olika nivåer. I fråga 
om varje enskild åtgärd nämns de parter som huvudsakligen ansvarar för 
genomförandet av åtgärden.  

1. Delaktighet och närdemokrati 

Målet fram till år 2020 är att det finns en välfungerande närdemokrati, ett 
aktivt civilt samhälle och att samarbetet mellan civila aktörer och 
kommuner fungerar väl vilket stärker det lokala utvecklingsarbetet. 
Landsbygdens invånare och landsbygdssamhällen påverkar och deltar 
mångsidigt i utvecklingen av samhället och närmiljön samt 
beslutsfattandet kring dem. 

1. Ett permanent samarbete mellan medborgaraktivister och 
kommunalförvaltningen byggs upp kring frågor som gäller närservice och 
lokal utveckling bl.a. genom att de möjligheter som kommunallagen ger 
utnyttjas. (Kommuner lokala medborgaraktivister) 

2. Sådana former av arbete och utkomst, såsom sociala företag och 
arbetsandelslag, som baserar sig på medborgaktivitet och lokala lösningar 
utökas. (Arbets- och näringsministeriet, NTM-centraler, arbets- och 
näringsbyråer, YTR-nätverket, Förbundet för Finländskt Arbete)  
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3. Konsekvenserna för landsbygden bedöms när utredningar om 
kommunsammanslagningar, anslutningsavtal och samarbetsområden samt 
församlingarnas gränsjusteringar görs. Bedömningen sker från byarnas 
utgångspunkter. Byalag och församlingar är aktiva när 
bedömningsprocessen startas. (Byalag, föreningen Byaverksamhet i Finland 
r.f., församlingar, kommuner, Finlands Kommunförbund) 

4. Förutsättningarna för ett ingå en s.k. medborgarsamhällesförbindelse utreds 
och planeras nationellt i syfte att skapa riktlinjer och praxis för relationerna 
mellan den offentliga förvaltningen och det civila samhället. 
(Justitieministeriet, finansministeriet, YTR-nätverket 

5. Genom att utnyttja resultaten av ett flertal försök med och erfarenheter av en 
fungerande närdemokrati byggs det i kommunerna upp sådana mekanismer 
som närdemokrati förutsätter, dvs. faktiska och permanenta former för 
samarbete mellan medborgaraktivister och den kommunala förvaltningen. 
(Finansministeriet, Finlands Kommunförbund, kommuner, lokala aktörer) 

6. Det nyss inledda närdemokratiarbetet följs upp, verksamheten stöds vid 
behov och modellerna justeras med hjälp av förvaltningsåtgärder och 
informationsstyrning. Information om fungerande modeller för närdemokrati 
förmedlas till politiska beslutsfattare, tjänsteinnehavare, kommun- och 
medborgaraktivister som är verksamma på det konkreta planet.  Genom 
utbildning, forskning och informationsförmedling säkerställs att det finns 
tillräckligt med information om och tillräckliga kunskaper om 
medborgaraktiviteter och organisationsverksamhet samt införande av 
närdemokrati. (Finlands Kommunförbund, finansministeriet, 
justitieministeriet, YTR-nätverket, forskningsinstitut) 

7. Byaverksamheten samt landsbygdens rådgivnings- och 
medborgarorganisationer stöds och utvecklas och nätverket av 
byaombudsmän stärks. (Finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, 
undervisnings- och kulturministeriet, Byaverksamhet i Finland r.f. ) 

8. Kommunerna beaktar landsbygden bättre än tidigare i sina strategier och 
deltar i det lokala utvecklingsarbetet i egenskap av såväl aktör och 
delfinansiär som påverkare. (Kommuner, Finlands Kommunförbund) 

9. Den totala finansieringen för Leader-grupperna ökas och Leader-grupperna 
ges en mångsidigare roll som utvecklare. (Jord- och skogsbruksministeriet, 
Leader-grupperna) 

 

10. Leader-modellen, dvs. lokalt ledd utveckling, införs heltäckande i alla delar 
av landet under programperioden 2014−2020. (YTR-nätverket, jord- och 
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skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, landskapsförbunden, 
NTM-centralerna, Leader-grupperna, städernas medborgaraktivister)  

11. Lokala aktörer tas med i landskapets samarbetsgrupper (fi. MYR) och deras 
sektioner. (Landskapets samarbetsgrupper, landskapsförbunden, Leader-
grupperna, landskapens byaföreningar och andra lokala aktörer) 

2. Boende och service 

Målet fram till år 2020 är att boendet och livet på landsbygden är 
mångformigt. Tjänster av hög kvalitet möjliggör välfärd, boende och 
företagande på landsbygden. Tjänsterna har producerats utgående från 
invånarnas behov, med beaktande av olika befolknings- och 
åldersgrupper och så att de stärker människors delaktighet som 
medlemmar i lokalsamfunden och i hela samhället. 

12. Boendealternativen på landsbygden görs mångsidigare genom att antalet 
hyresbostäder och möjligheter till kollektivt boende ökas. (Kommuner, 
föreningar, invånare, företag) 

13. Olika former av boende som är avsedda för åldringar, t.ex. kollektivboende 
och familjevård, ökas på landsbygden. (Miljöministeriet, Finansierings- och 
utvecklingscentralen för boendet ARA, Byaverksamhet i Finland r.f., 
kommuner, YTR-nätverket) 

14. Ändamålsenliga stöd för bostadsbyggande skapas både på landsbygden och i 
tillväxtcentra och när man kan förvänta sig att efterfrågan på de bostäder 
som byggs blir långvarig.  (ARA) 

15. Nödvändig flexibilitet införs i tolkningen av bestämmelserna och 
anvisningarna om och praxisen vid ordnandet av tjänster av olika slag, och 
ändringar görs i lagstiftningen för att service ska kunna tillhandahållas på ett 
smidigt sätt och över förvaltningsgränserna. (Finansministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet) 

16. Vid beredningsarbetet med anknytning till SGEI-tjänsterna beaktas speciellt 
de särskilda frågor som gäller servicen i glesbygden och marknadens 
särdrag. Genom utbildning och kommunikation sprids information och 
kunskap om SGEI-tjänsterna i kommunerna och bland de organisationer 
som producerar tjänster på landsbygden. (Arbets- och näringsministeriet, 
finansministeriet, Finlands Kommunförbund, YTR-nätverket) 

17. De grundläggande och mänskliga rättigheterna beaktas vid definitionen av 
landsbygdens servicestrukturer, vid ordnandet av servicen samt beredning 
och beslutsfattande som gäller det administrativa organiserandet av tjänster 
och resurstilldelningen. (YTR-nätverket, justitieministeriet, Finlands 
Kommunförbund) 

156 



LANDSBYGDSPOLITIK OCH LANDSBYGDSSÄKRING 

18. Tillgången till offentliga och privata tjänster tryggas genom att man skapar 
och inkluderar nya tillämpningar, kombinationer, samarbetsnätverk och 
elektroniska tjänster, i de regionala servicecentrumens (butik, skola, bylokal 
etc.) utbud. (Lokala företag och organisationer, kommuner, församlingar, 
statsförvaltningen) 

19. Samservicekontor införs i hela landet så att regionala behov och olika 
åldersgruppers behov beaktas och tillgängligheten av de tjänster som 
tillhandahålls av kommuner, statsförvaltningen och andra aktörer förbättras.  
(Ministerierna, Finlands Kommunförbund, kommuner, FPA, församlingar) 

20. När det gäller utbildning tryggas den regionala tillgängligheten genom ökat 
samarbete mellan läroinrättningarna och genom samarbete mellan bibliotek 
och andra aktörer samt genom att informationsteknik samt 
distansundervisning och flerformsundervisning utnyttjas. Planeringen av 
skolnätverket görs långsiktigt som regionalt samarbete över 
kommungränserna och det säkerställs att små barns skolresor inte blir 
orimlig långa och överskrider den maximala tid som föreskrivs i lagen. 
Särdragen och de små skolornas fördelar beaktas vid planeringen av 
skolnätverket och utvärderingen av kvaliteten på den grundläggande 
utbildningen.   (Kommuner, regionförvaltningsverken) 

21. Samarbetet mellan den offentliga sektorn, den privata sektorn och tredje 
sektorn ökas vid produktionen av kulturtjänster på landsbygden; på detta sätt 
säkerställs tillgången, tillgängligheten och resurserna för tjänster och 
kompetens. Det säkerställs att kulturtjänsterna utvecklas som en del av 
kommunernas grundläggande service. Kommunernas olika 
verksamhetsbetingelser beaktas när lagen om kommunernas 
kulturverksamhet reformeras. (Undervisnings- och kulturministeriet, 
finansministeriet, kommuner) 

22. I kommunernas välfärdsberättelser följs och bedöms betydelsen av sådant 
arbete som ökar välfärden och av förebyggande arbete på den lokala nivån 
ur flera synvinklar. Vid uppföljningen och utvärderingen utnyttjas befintliga 
mätare. De ansvariga personerna i kommunerna ges utbildning och 
handledning i utarbetandet av välfärdsberättelser. (Kommuner, Finlands 
Kommunförbund, regionförvaltningsverken, YTR-nätverket) 

23. I nationella utvecklings- och forskningsprojekt kring social- och 
hälsovårdstjänsterna tas landsbygdsområden av olika slag upp som ett skilt 
studieobjekt. Kunskaperna om landsbygden utnyttjas vid beslutsfattandet 
kring social- och hälsovårdsfrågorna. (Social- och hälsovårdsministeriet, 
Institutet för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverken) 

24. Regionernas förmåga att klara välfärden och säkerhetsproblemen på egen 
hand förbättras genom att lokalsamhällena och näringslivet tas med i 
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kommunens och regionernas säkerhetsplanering och genom att arbetssätt 
som baserar sig på offentligt stöd och privat arbete införs.  
Säkerhetsplaneringen görs tvärsektoriellt. Förfaringssätt i stil med den 
samarbetsmodell för omfattande välfärds- och säkerhetsarbete som 
utvecklats i Lappland införs i kommunerna. (Regionförvaltningsverken, 
Finlands Kommunförbund, kommuner, lokalsamhällen, företag) 

25. Verksamheten med ungdomsverkstäder och antalet öppna arbetsverkstäder 
utökas på landsbygden och i små kommuner genom samarbete mellan 
läroanstalter, kommuner och företag. (NTM-centraler, 
regionförvaltningsverken, kommuner) 

3. Infrastruktur och markanvändning 

Målet fram till 2020 är att infrastrukturen på landsbygden befinner sig i 
ett sådant skick som ett smidigt boende och företagande förutsätter. 
Vägnätet, bannätet och flygplatserna tillgodoser användarnas behov och 
trafikförbindelserna i olika delar av landet fungerar. På landsbygden har 
det införts alternativa modeller i syfte att ersätta den traditionella 
kollektivtrafiken. Alla har tillträde till snabba datakommunikationsnät till 
ett rimligt pris. Markanvändningen utvecklas genom deltagande 
planering och landsbygdens behov erkänns. 

26. Ett vägprogram för landsbygden upprättas i samarbete med aktörerna inom 
branschen. Den dagliga farbarheten hos vägnätet på lägre nivå upprätthålls. 
(Kommunikationsministeriet, finansministeriet, NTM-centralerna, 
landskapsförbunden, företrädare för den tunga trafiken) 

27. Väglag och vägdisponenter uppmuntras att införa nya partnerskapsmodeller. 
Tillräckligt statsstöd för de enskilda vägarna följs upp. 
(Kommunikationsministeriet, NTM-centralerna, väglagen, Vägföreningen i 
Finland)  

28. Mekanismerna för finansiering av trafiken reformeras så att människornas 
kommunikationer på landsbygden kan tillgodoses. Inom områden med gles 
bosättning, utspridda arbetsplatser och olönsam kollektivtrafik, hålls 
kostnaderna för privatbilism och transporter på en rimlig nivå. 
(Kommunikationsministeriet, finansministeriet) 

29. Landsbygdsbefolkningens, företagens, turisternas och särskilt skolelevernas 
möjligeter att röra sig tryggas genom lokala lösningar, samordning av 
transporter, anropsstyrd kollektivtrafik och fungerande matartrafik. 
(Kommunikationsministeriet, NTM-centralerna, kommuner) 

30. Dagliga trafikförbindelser till kommun- och landskapscentra samt till 
huvudstadsregionen tryggas i hela landet genom att olika trafikformer 
kombineras så att det bildas en smidigt fungerande helhet. Vid genomförandet 
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av detta beaktas de långa avstånden i landskapen och lokala behov bl.a. för 
näringslivets del. (Kommunikationsministeriet, NTM- centralerna) 

31. Ändamålsenlig datakommunikation som tillgodoser dagens och framtidens 
behov i informationssamhället och som baserar sig på tekniskt förnuftiga 
lösningar, såsom ljusfiber, garanteras i hela landet till en rimlig kostnad. 
(Finansministeriet, kommunikationsministeriet, kommuner, 
landskapsförbund, YTR-nätverket) 

32. Förutsättningarna att återanvända näringsämnen och material samt 
producera energi ur avfall från hushållen, lantgårdarna och lokala centra på 
landsbygden undersöks och förbättras. (Aktörerna inom avfalls- och 
återvinningsbranschen, kommuner, miljöministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet) 

33. Samarbetet mellan små vattenandelslag på landsbygden ökas och s.k. 
vattendisponenter utbildas.  För att säkerställa vattentillförseln och främja 
avloppsreningen på landsbygdsområdena tillhandahålls finansiering för 
investeringar. (Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, 
kommuner, vattenverk, Suomen vesiosuuskuntien liitto SVOK) 

34. Effektiviserad rådgivning i vattenförsörjningsfrågor tillhandahålls 
åtminstone till utgången av 2016 och avloppshanteringsprojekt i enlighet 
med det riksomfattande programmets principer genomförs utanför 
tätorterna.  (Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, NTM-
centralerna, kommuner, vattentjänstverk, vattenandelslag, riksomfattande 
rådgivningsorganisationer)  

35. Förfarandena för planläggning och bygglov ska åtskiljas i syfte att stödja 
planeringen av olika slags stads- och landsbygdsområden så att boendet och 
företagandet främjas. Principerna för planering av tättbebyggda områden 
och områden med glesare samhällsstruktur preciseras så att egenskaperna 
hos och resurserna inom olika områden beaktas bättre. (Miljöministeriet, 
jord- och skogsbruksministeriet, NTM-centralerna, kommuner, YTR-
nätverket) 

36. I de geografiskt större kommunerna satsar man tillräckliga resurser på 
styrningen, rådgivningen och tillståndsprocesserna för landsbygdsboende – 
baserat på förståelse för och sakkunskap om lansbygdens speciella 
förhållanden. De behov som hänför sig till verksamheten på landsbygden tas 
i beaktande. Praxis som främjar byggandet på landsbygden införs. Idkare av 
jord- och skogsbruk och andra landsbygdsföretagare samt byaktörer 
engageras i arbetet för markanvändningsstrategier från första början. 
(Finlands Kommunförbund, kommuner) 
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4. Näringar och kompetens 

Målet fram till 2020 är att antalet företag på landsbygden och deras 
konkurrenskraft har ökat, företagarnas kunskaper i affärsverksamhet har 
stärkts och de vågar investera i nya projekt. Företagen på landsbygden 
har tillgång till kompetent arbetskraft; arbetsplatserna och de som kan 
utföra arbetet möts. Det finns tillgång till multiprofessionell 
yrkesutbildning - forsknings-, utvecklings- och utbildningstjänster finns 
inom räckhåll. 
 

37. Nationellt heltäckande utvecklingshelheter för näringslivet förverkligas 
genom koordineringsprojekt finansierade av landsbygds- och 
strukturfonderna. Nationellt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete förenas 
genom detta till ett långsiktigt och friktionsfritt nätverkssamarbete. (YTR-
nätverket, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, 
branschorganisationer)  

38. Det strategiska partnerskapet mellan kommunen och företagarna på 
landsbygden intensifieras och företagarnas beredskap för 
konkurrensutsättning förbättras genom att man i kommunerna etablerar 
regelbundna samarbetsmöten. Pilotprojekt skapas med tanke på nya 
modeller för samarbete mellan den offentliga sektorn och den privata 
sektorn och för samarbetet mellan företagarna. (Finlands Kommunförbund, 
kommuner, lokala företagare, företagarorganisationer) 

39. I sin upphandling ökar kommunerna andelen lokala tjänster och produkter 
och betonar regionalekonomiska verkningar och kvalitet i sina 
upphandlingsstrategier. (Kommuner) 

40. Företagsverksamhetens konkurrenskraft på landsbygden förbättras genom 
att den kostnadsbörda som långa transportavstånd medför lättas. Målet i 
fråga om transportkostnader är att uppnå samma nivå som de övriga 
nordiska länderna genom ett mångsidigt utvecklande av stödformerna och 
andra åtgärder. (Arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet) 

41. Den lagstiftning som reglerar företagsverksamheten utvecklas i en riktning 
som tar hänsyn till småföretagens verksamhetsbetingelser och 
verksamhetsmiljön på landsbygden och möjliggör större flexibilitet.  
(Arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet) 

42. Systemen för företags- och sysselsättningsstöd görs flexiblare, så att de ger 
människor bättre möjligheter än nu till att sysselsätta sig själv, att bedriva 
företagsverksamhet, att vara företagare på deltid och att som arbetslös 
engagera sig i frivilligarbete samt till olika kombinationer av dessa. (Arbets- 
och näringsministeriet) 
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43. Tjänster för företagsstöd och företagsrådgivning som beaktar de behov som 
företagen på landsbygden har utvecklas genom att man vid produktionen av 
tjänsterna utnyttjar kunskaperna och kompetensen hos landsbygdens egna 
aktörer. Det säkerställs att de företagare vid smf-företag där ett ägarbyte 
närmar sig får rådgivning i frågor som rör ägarbytet och kan nätverka också 
med sådana som vill ta över företaget men som inte tillhör den egna 
familjen. (Arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, 
YTR-nätverket, MTK, Företagarna i Finland, lokala företagare, 
företagarorganisationer, regionala utvecklingsbolag, nyföretagarcentraler) 

44. Flerbranschföretagandet stärks liksom också utnyttjandet av den kreativa 
kompetensen, och av deltidsföretagande.  Inom säsongsbetonade branscher 
skapas fasta året runt-arbetsplatser som kan utgöra utkomstkällor. (YTR-
nätverket, utvecklingsorganisationer, läroanstalter) 

45. Orken i arbetet för företagarna på landsbygden förbättras genom att det 
skapas och införs nya vikariats- och avbytararrangemang samt genom att 
ändamålsenliga företagshälsovårdstjänster ordnas. (Kommuner, 
företagarorganisationer, yrkeshögskolor, ProAgria) 

46.  Instruktioner för plockare av bär, svamp o.d. naturprodukter, liksom också 
spelregler för tillvaratagning av dem, samt lagrings- och 
skördprognossystem utvecklas. Nätverket av företag inom branschen stärks, 
de bestämmelser som reglerar företagsverksamheten inom sektorn 
förenhetligas och den internationella marknadsinformationen om branschen 
ökas för att sådana naturprodukter som växer i skogen och härstammar från 
de nordiska länderna ska kunna åtskiljas från konkurrerande produkter på 
marknaden. (YTR-nätverket, föreningarna inom sektorn, 
Naturresurscentralen, Forststyrelsen)  

47. Utbudet på tjänster som från naturen ökas och ny företagsamhet kring må-
bra tjänster skapas genom att verksamhetens synlighet förbättras och 
samarbetet mellan olika branscher stärks. Nationalparker och strövområden 
utvecklas i samarbete med lokala turistföretagare till besöksmål för natur- 
och må-bra turism välmåendeturism. (Arbets- och näringsministeriet, jord- 
och skogsbruksministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, 
Naturresurscentralen, Green Care Finland ry, YTR-nätverket, 
Forststyrelsen) 

48. Förutsättningar skapas för ökning av servicen och företagandet inom vilt- 
och fiskerihushållningen samt kring viltvård, jakt och fiske. Den finländska 
traditionen med jakt och fiske omvandlas till produkter.  Tillgången på vilt- 
och fiskeprodukter förbättras genom utveckling av distributionskedjorna. 
(Organisationerna inom branschen, jord- och skogsbruksministeriet, YTR-
nätverket) 
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49. Upprätthållande och utveckling av regional statistikföring över olika 
branscher organiseras och behövliga resurser kanaliseras till den på ett 
ändamålsenligt, synergiskapande och kostnadseffektivt sätt, och 
uppföljningen inom olika områden utvecklas. (Statistikcentralen, berörda 
ministerier, Naturresurscentralen, Finlands miljöcentral, Forststyrelsen)  

50. Konkurrenskraften hos jordbruks- och landsbygdsföretagare stärks genom 
rådgivning, forskning, utbildning och myndighetsåtgärder. Detta sker i nära 
växelverkan med företagarna med målet att utvecklingen av 
landsbygdsnäringarna betjänas på ett så effektivt sätt som möjligt. (Arbets- 
och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, NTM-centralen, 
Naturresurscentralen) 

51. Samarbetsmodeller som främjar skapandet av s.k. korta livsmedelskedjor på 
landsbygden utvecklas. (Jord- och skogsbruksministeriet, MTK, 
företagarorganisationer, lokala företagare)  

52. Ett tillräckligt och månsidigt utbud av utbildningar och nätverk av 
läroanstalter på andra stadiet säkerställs för att yrkeskunskapen på 
landsbygden tryggas. Högskorna utvecklar sina undervisnings-, forsknings- 
och utvecklingstjänster med beaktande av regionala behov och i samarbete 
med de övriga aktörerna inom regionen. (Undervisnings- och 
kulturministeriet, läroinrättningar, högskolor) 

53. Ett program för kompletterande utbildning inom naturproduktsbranschen 
startas och utbildningen utvecklas på olika nivåer utgående från arbetslivets 
behov. Vid högskolor stöds kunnandet om naturproduktsbranschen inom 
ramen för nuvarande utbildningsansvar. (Läroinrättningar, 
utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet) 

5. Ekosystemtjänster 

Målet är att fram till år 2020 säkerställa att man inom 
näringsverksamheten på landsbygden tryggar naturens mångfald och att 
ekosystemtjänsterna utnyttjas på ett hållbart sätt. Den decentraliserade 
produktionen och användningen av förnybar energi har ökat och dess 
betydelse som inkomstkälla på landsbygden ökar. Välskötta natur- och 
kulturmiljöer samt landskap ökar landsbygdens trivsamhet som 
boendemiljö och dragningskraft som turistmål. 

54. Ekosystemtjänster betonas vid utvecklingen av landsbygdens ekonomi och 
produktionsstrukturer. Innovationer som har samband med en hållbar 
användning av sådana ekosystemtjänster som hänför sig till 
landsbygdsmiljön, skogarna och vattendragen stöds genom riktad 
forskningen och genom att forskningsrön omsätts i praktiken. 
Ekosystemtänkandet integreras också i miljöutbildningen.  (Jord- och 
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skogsbruksministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, 
inrikesministeriet, YTR-nätverket, Naturresurscentralen)  

55. Konkurrenskraften hos den decentraliserade produktionen av förnybar 
energi förbättras genom innovationer och nya affärsverksamhetskoncept. 
Hinder för små produktionsenheters verksamhetsförutsättningar undanröjs 
och lösningar söks för att förbättra deras lönsamhet. Nya energiformers 
inverkan på naturens mångfald utreds noggrant. (arbets- och 
näringsministeriet, miljöminister/Finlands miljöcentral, Motiva, 
energiforskningsinstitut, elbolagen, Naturresurscentralen, Byaverksamheten 
i Finland rf, YTR-nätverket, kommuner, byar)  

56. En offentlig ”biomassa-atlas” på Internet konstrueras och uppdateras årligen 
för att underlätta den lokala planeringen av energiproduktion.  Atlasen ska 
innehålla uppgifter från olika källor om skogs- och agribiomassa, deras läge 
på kartan samt beräkningar om förutsättningarna för och följderna av en 
hållbar användning av dem. (jord- och skogsbruksministeriet, 
miljöministeriet, Naturresurscentralen, Vasa universitet, Östra Finlands 
universitet, YTR-nätverket, Tapio)   

57. Metoder som ger innevånarna möjligheter att initiera till miljö och 
landskapsvård och vaktslåendet av dem utvecklas och stöds. 
Ekosystemtjänster utvecklas, aktörers och kunders medvetenhet om 
ekosystemens, landskapets och miljöns värden ökas. Informationen om avtal 
mellan skogsägarna och de som utnyttjar skogarnas natur-, landskaps- och 
rekreationsvärden ökas. (Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, 
Forststyrelsen, NTM-centralerna, kommuner, ProAgria, MTK, sociala 
organisationer, YTR-nätverket)  

58. En planmässig vård och användning av naturresurser i form av djur stöds. 
Fiskeriområdenas användnings- och vårdplaner beaktas vid användning av 
vattenområden för andra ändamål. Det införs rekommendationer för vården 
av vilt- och fisklivsmiljöer. På basis av rekommendationerna skapas 
kommersiella planerings-, arbets- och utbildningstjänster för ägare av 
vattenområden, markägare och turistföretag. Anvisningar utarbetas för 
föreningar och landsbygdsutvecklare med tanke på de tillstånd som behövs 
för iståndsättning av vattendrag och genomförandet av 
iståndsättningsarbeten. (Markägare, ägare av vattenområden, företag, 
miljöministeriet, NTM-centralerna, lokala föreningar, Finlands viltcentral, 
Tapio)  

59. Den regelbundna interaktionen mellan olika intressent- och intressegrupper 
samt förvaltningen och forskningen i frågor som rör stora rovdjur ökas på det 
nationella, lokala och regionala planet. Genom pilotprojekt utvecklas 
metoder att förebygga skador och uppmuntra åtgärder för att främja 
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samexistensen av människor och stora rovdjur samt nya modeller för den 
offentliga och den privata sektorns samarbete för att kontrollera stammarna 
av stora rovdjur. (Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresurscentralen, 
Skogscentralen, Finlands viltcentral, intressent- och intressegrupper, YTR-
nätverket)  

Nätverket för landsbygdspolitik och dess arbetsformer 

60. Landsbygdssäkring integreras systematiskt i beredningen och verkställandet 
av beslut på olika nivåer, så att landsbygdens särdrag och beslutens 
konsekvenser för landsbygden faktiskt tas i beaktande. Vid 
landsbygdssäkringen ägnas särskild uppmärksamhet åt glesbygden. 
(Ministerierna, regionförvaltningen, kommuner) 

61. De centrala landsbygdsinformatörerna samlas regelbundet i syfte att hitta 
gemensamma budskap och för att samordna, planera och verkställa 
gemensamma informationsåtgärder.  (Jord- och skogsbruksministeriet, 
arbets- och näringsministeriet, YTR-nätverket)  

62. Ökad positiv och resultatorienterad landsbygdspolitisk debatt fås till stånd 
genom systematisk och professionell information i de nätverk som stöder 
genomförandet av helhetsprogrammet och genom att företrädare för 
samarbetsgruppen och nätverket för landsbygdspolitik i större utsträckning 
än tidigare deltar i samhällsdebatten. Användningen av sociala medier för 
informationen om landsbygden aktiveras. Genomslaget av informationen 
följs upp och behovet av tillräckliga resurser beaktas vid planeringen och 
finansieringen av verksamheten.  (YTR, arbets- och näringsministeriet) 

63. Strukturerna och arbetssätten för den platsbaserade landsbygdspolitiken 
utvecklas, så att ett effektivt genomförande av helhetsprogrammet kan 
säkerställas. Samarbetet mellan landsbygds-, stads- och skärgårdspolitiken 
stärks på ett ändamålsenligt sätt som främjar målen för samtliga delområden. 
En landsbygdspolitisk samarbetsgrupp tillsätts för en ny period från och med 
2016. (YTR, arbets- och näringsministeriet, stadspolitiska samarbetsgruppen, 
skärgårdsdelegationen) 
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. 
Huvudkontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, 
Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

• utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional 
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i 
regleringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
 trender och tillväxtpolitik 

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

• göra systemutvärderingar som underlättar prioritering och effektivisering av 
 tillväxtpolitikens inriktning och utformning 

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

Om  PM-serien: Exempel	på	publikationer	i	serien	är	metodresonemang,	
delrapporter och underlagsrapporter. 

Övriga serier:
Rapportserien	–	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
Statistikserien – löpande statistikproduktion.
Svar Direkt – uppdrag som ska redovisas med kort varsel. 

Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon: 010 447 44 00 | info@tillvaxtanalys.se | www.tillvaxtanalys.se


	Förord
	Innehåll
	Sammanfattning
	Summary
	Tillbaka
	Sök


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


