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Förord

Städerna och regionerna bidrar till ett förnyat Europa
Finland tar över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd i ett läge där EU befinner sig vid ett vägskäl. Unionen
påbörjar ett nytt kapitel i ljuset av resultatet av valet till Europaparlamentet: EU:s institutioner kommer att styras
av nya ledare som kommer att behöva hantera stora frågor såsom nästa EU-budget och ta ansvar för att fastställa
innehållet inför EU:s kommande programperiod. Vi befinner oss i en tid av förnyelse.
De kommande sex månaderna måste inriktas på att uppnå resultat som omfattar alla medborgare. Genom Europeiska regionkommittén har vi – i egenskap av lokala och regionala ledare – en röst med vilken vi bidrar till att ställa
upp prioriteringarna för EU-institutionernas kommande politik. Städerna och regionerna har en nyckelroll när det
handlar om att ta itu med samhällsutmaningar, oavsett om det rör sig om klimatförändringar, skapande av arbetstillfällen eller lokal sammanhållning. De måste delta som partner i det gemensamma skapandet av smarta lösningar
för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, vilka måste genomsyra alla politikområden och alla förvaltningsnivåer.
Det finländska ordförandeskapet prioriterar hållbar tillväxt: genom samarbeten med näringslivet och universiteten
är städerna och regionerna motorer som driver innovationen framåt. Genom att stödja små och medelstora företag,
entreprenörskap och uppstartsföretag bidrar lokala och regionala aktörer till en hållbar utveckling. Detta är vad
medborgarna förväntar sig. Det kräver att man stärker synergierna mellan de olika EU-programmen, integrerar användningen av alla offentliga och privata finansieringsinstrument och utökar europeiska partnerskap som bygger på
regionala strategier för smart specialisering. Det innebär att man behåller den nuvarande nivån på EU:s investeringar
i sammanhållningspolitiken för alla regioner och städer, rika som fattiga. Att ta itu med regionala skillnader och stödja alla regioner är det yttersta tecknet på europeisk solidaritet. Utan sammanhållning är vi ingen union. Utan tillräckliga investeringar kommer regionerna och städerna inte att kunna bidra till att lösa våra gemensamma utmaningar.
Hållbar tillväxt för alla kräver tillräckliga lokala investeringar i utbildning och innovation, inbegripet digitalisering
och artificiell intelligens. Digitaliseringen kommer att spela en avgörande roll i många samhällsutmaningar, såsom
säkerhet och bekämpningen av klimatförändringarna. Städerna och regionerna – med sina företag, Högskolor och
medborgare – spelar en nyckelroll när det gäller att driva på EU:s digitala omvandling för att utöka samarbetet och
partnerskapen. De politiska ledarna på alla förvaltningsnivåer måste samverka och tänka lokalt för att genomföra de
förändringar som Europa så brådskande behöver.
Den nordliga dimensionen är också viktig, inte bara för Finland utan för hela Europa. Den blir mer och mer central
i fråga om globala handelsvägar och naturresurser. Den är också en skarp påminnelse om att vi måste höja vår
ambitionsnivå när det gäller klimatförändringarna. Den arktiska miljön är redan ytterst sårbar och denna sårbarhet
kommer att påverka hela planeten om den inte hanteras nu. Vi lokala och regionala aktörer kan inte rulla tummarna
och vänta. Vi är ambitiösa, inkluderande och innovativa. Vi är redo att uppnå resultat när det gäller klimatåtgärder
och vi kräver ett koldioxidfritt Europa senast 2050.
Det finländska ordförandeskapet kan förlita sig på de europeiska städerna och regionerna för ett framgångsrikt
ordförandeskap. Mycket kan uppnås under de närmaste sex månaderna genom att vi tillsammans arbetar och investerar lokalt.
Karl-Heinz Lambertz
Ordförande för ReK

Markku Markkula
Förste vice ordförande för ReK
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Förord

Den finländska delegationens ordförande Pauliina Haijanen
Regionkommittén (ReK) bidrar med de lokala och regionala myndigheternas synpunkter till EU:s beslutsprocess.
ReK:s viktigaste politiska mål är att främja ett EU som är nära medborgarna och att stärka den territoriella solidariteten. Den finländska delegationen spelar en aktiv roll i arbetet med att uppnå dessa mål.
ReK:s roll har stadigt stärkts. På så sätt har de lokala och regionala myndigheternas möjlighet att påverka EU:s lagstiftning förbättrats. ReK bör betona vikten av konkreta resultat i frågor där EU kan agera mer effektivt än enskilda
medlemsstater.
Den centrala frågan i debatten om EU:s framtid är hur konkurrenskraftsmålen kan uppnås samtidigt som den höga
sociala skyddsnivån upprätthålls. Målen för hållbar utveckling måste beaktas i all verksamhet. Den lokala och regionala nivån är i hög grad ansvarig för att skapa ett klimat som främjar innovation. Den offentliga sektorns roll när det
gäller att bidra till EU:s konkurrenskraftsmål bör undersökas närmare.
Utgångspunkten för EU:s kommande programperiod är att ta itu med globaliseringens utmaningar, bland annat
genom att stärka kompetens, sysselsättning och delaktighet. De sammanhållningspolitiska instrumenten har skapat tillväxt och förbättrat sysselsättningen och den sociala sammanhållningen på lokal och regional nivå. Med utgångspunkt i lokala och regionala styrkor kommer man att kunna genomföra ett effektivt utvecklingsarbete där
medlemsstaternas särdrag beaktas även under EU:s nästa programperiod.
Den nordliga glesbefolkade regionens särskilda status, den arktiska regionens potential, samarbetet i Östersjöområdet och det yttre gränssamarbetet gentemot Ryssland är viktiga teman för EU som helhet. De problem som orsakas
av dessa utmanande omständigheter måste beaktas. Det finns också ett behov av att investera i kunskap i dessa
områden. De glesbefolkade områdena i östra och norra Finland har en särskild status som erkänns i Finlands anslutningsfördrag och som bör beaktas också under den kommande programperioden. Strategier för smart specialisering är viktiga regionala verktyg för tillväxt och innovation i hela EU också under nästa programperiod.
Ett utmärkande drag för gott styre är att olika förvaltningsnivåer arbetar tillsammans i frågor som berör dem gemensamt. Samarbete är en förutsättning för effektiva åtgärder. ReK har verkat för ökat flernivåstyre, dvs. gemensamma
åtgärder av EU, medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna för att utforma EU:s politik. Detta bör
fortsätta.
Den finländska delegationen betonar att man vid utformningen av EU-politiken måste ägna särskild uppmärksamhet åt frågan om hur man kan öka allmänhetens förtroende för unionen. Ett av de största problemen är allmänhetens känner sig främmande, inte så mycket från EU:s grundläggande mål, utan från dess dagliga beslutsfattande. En
av ReK:s viktigaste uppgifter är att informera allmänheten och de lokala och regionala myndigheterna om EU. ReK
har företrädare från hela EU. De kan förmedla budskap mellan EU:s beslutsfattare och sin hemregion.
		
		
		

Pauliina Haijanen
ledamot av
stadsfullmäktige i Letala
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Uppsving för EU genom dess
regioner och städer:
Europeiska regionkommitténs
kommunikationsprioriteringar för 2019
Huvudsyftet med all kommunikationsverksamhet inom Europeiska regionkommittén (ReK) under 2019 är att visa
att kommittén i egenskap av den styresnivå som åtnjuter störst förtroende bör ges en större roll i EU:s beslutsprocess. Kommunerna och städerna svarar för genomförandet av 70 % av all EU-politik, och de är avgörande för att
bygga ett sammanhållet, inkluderande och hållbart Europa.
Med hjälp av tre särskilda kommunikationskampanjer syftar kommunikationsplanen för 2019 till att förstärka ReK:s
roll och genomslagskraft genom ökad synlighet och stärkt samarbete och kommunikation, i synnerhet med alla
EU:s regionala och lokala myndigheter och deras sammanslutningar.
Kampanj 1: Engagera regionala och lokala politiker för Europas framtid
Genom att engagera regionalt och lokalt folkvalda i EU fungerar ReK som en länk mellan den lokala och regionala
nivån och Europeiska unionen i syfte att återupprätta medborgarnas förtroende för EU. ReK har därför åtagit sig
att skapa en ny mekanism för strukturerad dialog med de lokala och regionala myndigheterna och att under 2019
utveckla förbindelserna med de nya ledamöterna i Europaparlamentet och kommissionen.
Kampanj 2: Investera i regioner och städer
Syftet med denna kampanj är att se till att regionala och lokala myndigheter deltar aktivt i EU:s framtida budgetförhandlingar och att visa varför unionen måste mobilisera lokala offentliga investeringar, som utgör hälften av alla
offentliga investeringar i Europa. Denna kampanj bygger på framgången med #CohesionAlliance-kampanjen 2018,
i vilken städer och regioner gick samman för att försvara en stark sammanhållningspolitik i EU.
Kampanj 3: Regioners och städers genomförande av ett hållbart Europa
Denna kampanj kommer att visa hur regionerna, städerna och de lokala myndigheterna vidtar åtgärder för att tillhandahålla praktiska lösningar och ta itu med problem på EU-nivå inom de områden som ReK anger i sina politiska
prioriteringar för 2015–2020: klimatpolitik och motståndskraft mot katastrofer, migration/integration och en bredare
hållbar utveckling.
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Vad är Europeiska regionkommittén
(ReK)?
ReK är Europeiska unionens organ som företräder
regionerna och de lokala myndigheterna. Dess ledamöter är regionalt eller lokalt folkvalda politiker och
deltar i EU:s lagstiftningsprocess.

Europeiska regionkommitténs ledamöter
PES
GROUP
European Committee

Ordförande

of the Regions

Karl-Heinz LAMBERTZ
(från Eupen/BE)

Mandatperiod: 2,5 år
• leder ReK:s arbete
• leder dess plenarsessioner
• fungerar som ReK:s officiella
företrädare

Förste
vice ordförande
Markku MARKKULA
(från Esbo/FI)

Mandatperiod: 2,5 år
• leder ReK:s arbete
tillsammans med
ordföranden
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politiska
prioriteringar
En europeisk ekonomi
där regionerna och
kommunerna är en
drivande kraft

ReK:s ledamöter samlas till
plenarsession i Bryssel
5–6 gånger/år
för att under 2–3 dagar
diskutera och anta
yttranden.

EU-lagstiftningens
territoriella dimension
är viktig

Stabilitet och
samarbete vid EU:s
gränser

Ett enklare och mer
sammanlänkat Europa

Medborgarnas Europa
är framtidens Europa
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EU-institutionerna
utformar sin ståndpunkt

Beslutsfattandet
i EU

Beslut fattas
Europeiska
kommissionen

Europeiska
unionens råd

Lagstiftnings-

Förslag

Europaparlamentet process
Europeiska
regionkommittén

•••••

Europeiska
kommissionen

••••••

6 utskott (grupper av ledamöter) utarbetar utkast till yttranden,
rapporter och resolutioner som ska läggas fram för
plenarförsamlingen.

Folkhälsa
Transport och
transeuropeiska
nät

Ansvarsområden

Territoriell sammanhållningspolitik och
EU:s budget
(COTER)

Miljö,
klimatförändringar och
energi (ENVE)

Ekonomisk politik
(ECON)

Medborgarskap,
styresformer, institutionella frågor och yttre
förbindelser (CIVEX)

Miljö, energi
och klimatförändringar

Sysselsättning
och sociala
frågor

Naturresurser
(NAT)

Allmän utbildning, ungdomsfrågor,
yrkesutbildning, kultur och idrott

Hur ReK:s yttranden utarbetas
Förslag till rättsakt
från kommissionen
eller begäran från
parlamentet eller
rådet eller eget
initiativ av ReK
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Resultat

Mer än 70 % av
EU-lagstiftningen
har en direkt
inverkan på lokal
eller regional nivå

Föredraganden utarbetar
ett utkast till
yttrande och
samråder
med berörda
aktörer

Europaparlamentet

ReK:s utskott

Obligatoriskt samråd
med ReK
Ekonomisk, social
och territoriell
sammanhållning,
strukturfonderna,
Europeiska regionala
utvecklingsfonden,
Europeiska
socialfonden

Samråd

Europeiska
unionens råd

ReK-utskottet
diskuterar och
antar utkastet till
yttrande

2 3

Från utnämning
av föredragande
till antagande av yttrandet:
2–9 månader

Under 2018 antog ReK

70%

78
yttranden

Socialpolitik, utbildning,
sysselsättning, forskning
och kultur (SEDEC)

ReK:s föredragan- Yttrandet antas
de möter
vid ReK:s
parlamentets
plenarsession
föredragande,
rådets ordförandeYttrandet
skap och
offentliggörs och
kommissionens
EU-institutionerna
avdelningar
underrättas
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117

Under 2018
anordnade
ReK evenemang
och bidrog till
anordnandet av

78

evenemang inom
ramen för Reflektioner
om Europa
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Finländska delegationen
Ordinarie ledamöter
Pauliina Haijanen

Sirpa Hertell

delagationsordförande, ledamot av
stadsfullmäktige i Letala samt medlem av ReK:s
presidium, CIVEX-utskottet och COTER-utskottet,
pauliina@haijanen.fi

ledamot av stadsfullmäktige i Esbo och medlem
av ReK:s ENVE-utskott och NAT-utskott,
sirpa.hertell@vihreat.fi

“Det är viktigt att framhålla att jämställdhet är ett grundläggande värde
för Europeiska unionen. EU bör verka aktivt för att främja jämställdhet
och påverka attityderna i alla medlemsstater. Våra främsta målsättningar
berör hållbar ekonomisk tillväxt, säkerhet och beslutsfattande.
Prioriteringarna bör även omfatta möjligheten att förena arbete och
privatliv, sexuell och reproduktiv hälsa samt ekonomisk jämställdhet. Att
förbättra jämställdheten inom ekonomisk styrning, EU:s beslutsfattande,
könsfördelningen och konsekvensbedömningar av beslut är centralt
för att uppnå målen om jämlikhet. Mer tonvikt måste läggas på
jämställdhetsstrategin och jämlikheten mellan EU:s medborgare måste
främjas. Minoritetsspråkens ställning måste tryggas och icke-diskriminering
av minoriteter främjas. I samband med genomförandet av den digitala
strategin är det viktigt att upprätthålla möjligheterna för äldre, personer
med funktionsnedsättning, låginkomsttagare samt ungdomar. Alla EUmedborgare kan bidra till att stärka och främja de allmänt accepterade
grundläggande värderingarna.”

“Jag är ledamot av Esbo stadsfullmäktige och talesperson för
programmet för ett hållbart Esbo. 2009 utsågs jag till ledamot i
Europeiska regionkommittén och jag har även innehaft posten som
vice ordförande för ENVE-utskottet. Arbetet med att utarbeta och lägga
fram fyra ReK-yttranden (Mot ett hållbart EU 2030, Förslag till direktiv
om plast för engångsbruk, Mot en ny EU-strategi för anpassning till
klimatförändringarna och En ram för klimat- och energipolitiken fram
till 2030 har stärkt mig i min övertygelse om vikten av ReK:s arbete som
en del av det politiska bidraget från hela EU och dess lokala myndigheter.
Samarbete och en bred samverkan mellan de lokala förvaltningsnivåerna i
Europa är oerhört viktigt för att bekämpa klimatförändringarna och främja
jämlikhet såväl i hela Europa som globalt.”

Markku Markkula
förste vice ordförande för Europeiska
regionkommittén, ledamot av stadsfullmäktige
i Esbo och medlem av ReK:s ECON-utskott och
SEDEC-utskott, markku.markkula@aalto.fi

Anne Karjalainen
vice ordförande för delegationen, ledamot av
stadsfullmäktige i Kervo samt medlem av ReK:s
presidium, SEDEC-utskottet, COTER-utskottet och
bredbandsplattformen,
anne.m.karjalainen@kerava.fi

“Övriga Europa kan dra stor nytta av den expertis vi har i Finland. Vi
har många olika typer av kunskaper och tillämpningar som skulle vara
användbara internationellt. Finland är pionjär inom digitalisering och
innovation. Alla regioner i EU behöver mer innovation och engagemang
för en lokal samarbetsanda och europeiska partnerskap. Självklart är den
finansiering som EU tillhandhåller viktig, men den måste främst användas
som en drivkraft för ytterligare innovation. Samhällsutmaningarna kan inte
lösas enbart med befintliga verktyg och föråldrade färdigheter. Låt alla dra
nytta av Finlands expertis och ”hemligheterna” bakom dess framgång.”

“Min hemstad Kervo ligger i Helsingforsregionen och är känd som en
stad där man kan ”leva väl”. Vår nya kommunala strategi syftar till att
vardagslivet i Kervo ska vara en källa till glädje och till att det fungerar
smidigt. All vår verksamhet går ut på att förbättra välfärden för Kervos
invånare och ge dem service av hög kvalitet, bland annat sociala tjänster
och hälso- och sjukvårdstjänster, barnomsorg och grundskoleutbildning.
Alla barn har möjlighet att utöva minst ett fritidsintresse. Gatulivet i Kervo
präglas av en livlig stadskultur. Vi är i färd med att bygga en ekologiskt
hållbar stad. Eftersom naturen är viktig för oss har alla Kervos invånare
ett grönområde på 300 meters avstånd. Vårt eget energibolag investerar
i förnybara energikällor. Kervo har tillkännagivit att man som första stad
i Finland (och kanske hela Europa) kommer att förbjuda plastpåsar.
Helsingfors- och Nylandsregionen strävar efter att bli Europas hippaste och
mest dynamiska region senast år 2050. Vi har entreprenörsanda, en livlig
stadskultur och expertis inom teknisk innovation.”

Ossi Martikainen
ledamot av kommunfullmäktige i Lapinlahti,
ordförande för ReK:s NAT-utskott och medlem
av COTER-utskottet,
ossimartikainen@outlook.com

Ilpo Heltimoinen
ledamot av stadsfullmäktige i Villmanstrand, och
medlem av ReK:s ECON-utskott och NAT-utskott,
ilpo@heltimoinen.fi
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i Europeiska regionkommittén
Åland

Mikkel Näkkäläjärvi
ledamot av stadsfullmäktige i Rovaniemi och
medlem av ReK:s CIVEX-utskott och ENVEutskott, mikkel.nakkalajarvi@gmail.com

Gun-Mari Lindholm

“Jag är från Rovaniemi som är huvudstad i Lappland – Finlands nordligaste
region – och ligger vid Polcirkeln. Rovaniemi är Finlands 16:e folkrikaste
stad med sina 62 000 invånare. Rovaniemi ligger vid två stora älvar och
omges av en livskraftig landsbygd, många byar och natur. Staden har en
livligt trafikerad internationell flygplats. Det finns två högskolor i staden och
Lapplands universitet är Finlands – och samtidigt hela EU:s – nordligaste
högskola. Rovaniemi är en arktisk stad och i maj 2019 hade staden äran att
stå värd för Arktiska rådets utrikesministermöte.”

talman för Ålands lagting och medlem av ReK:s
CIVEX-utskott och SEDEC-utskott,
gun-mari.lindholm@aland.net
“Emedan Ålands parlament ännu inte dagsläget har en egen
parlamentsplats i Europaparlamentet är Europeiska regionkommittén
en viktig plattform. Den ger oss möjlighet att på ort och ställe bekanta
oss med aktuella frågor och ärenden inom Europa. Den regionala
samhörigheten förenar ledamöterna. Jag har haft stor nytta av insikten
i aktuella frågor med särskilt intresse för Åland som en liten autonomi.
Jag uppskattar anförandena från gästtalarna vilka inleder plenum och
som alltid berör aktuella frågor.
Personligen har jag haft stor behållning av mötena mellan människor
från olika delar av Europa.
De har varit viktiga för att öka förståelsen och kunskapen om varandras
situationer.
I december 1917 utropade sig Finland till självständig republik med
stöd av samma princip om folkens självbestämmanderätt som
ålänningarna åberopade till stöd för en återförening med Sverige. Från
finländsk sida var man dock inte beredd att tillmötesgå ålänningarnas
återföreningsanspråk, utan ville i stället ge dem en viss form av inre
självstyrelse. Finlands riksdag antog därför år 1920 en självstyrelselag
som ålänningarna dock inte accepterade. På grund av Ålandsfrågans
internationella karaktär hänsköts ärendet till det nybildade Nationernas
förbund (NF). NF:s råd fattade i juni 1921 beslut om en kompromiss där
ingen av de tre parterna i konflikten – Finland, Sverige och Åland – blev
helt lottlös.
Finland fick suveräniteten över Ålandsöarna men måste förbinda sig att
garantera Ålandsöarnas befolkning dess svenska språk, kultur, lokala
sedvänjor och det självstyrelsesystem som Finland år 1920 erbjudit
Åland. Beslutet kompletterades med ett avtal mellan Finland och
Sverige om hur garantierna skulle förverkligas. Samtidigt beslöt NF att
ett avtal om Ålands demilitarisering och neutralisering skulle uppgöras
för att Åland inte i framtiden skulle utgöra ett militärt hot mot freden
runt Östersjön och främst Sverige.”

Satu Tietari
ledamot av kommunfullmäktige i Säkylä och
medlem av ReK:s ECON-utskott och ENVEutskott, satutie@netti.fi
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Suppleanter
Mikko Aaltonen

Merja Lahtinen

ledamot av stadsfullmäktige i Tammerfors,
mikko.aaltonen@tampere.fi

ledamot av stadsfullmäktige i Jämsä,
lahtinen.merja@gmail.com

“Finland verkar för en internationalisering av den finländska
utbildningen genom att finansiella medel årligen öronmärks i den
nationella budgeten för internationell verksamhet inom grundskolans
och gymnasieskolans utbildning och yrkesutbildningen. År 2019
uppgick det tillgängliga beloppet till 700 000 euro. Utbildningsstyrelsen
uppmuntrar innovativa, nätverksbaserade projektansökningar där
man riktar in sig på alla barns och elevers potential att engagera
sig internationellt. De flesta av de offentligt finansierade projekten
involverar en eller flera skolor från ett eller flera främmande länder. En
grupp elever väljs ut och under ledning av en lärare planerar de ett
skolbesök vid en partnerskola i ett annat land, på basis av temat för
projektet. Under besöken brukar eleverna bo i värdfamiljer där de lär sig
mer om värdlandets kultur. Elever från partnerskolorna besöker också
Finland.”

Jari Andersson
ledamot av stadsfullmäktige i Sastamala,
jari.andersson@sastamala.fi

“Urbaniseringstakten har ökat de senaste tjugo åren. Den finländska
konsultbyrån MDI förutspår en ökad urbanisering. På regional nivå är
det kommuner med goda järnvägsförbindelser nära tillväxtcentrum
som uppvisar goda resultat. Merparten av Finlands kommuner kämpar
med en sviktande och åldrande befolkning. Om vi vill att människor ska
kunna bo överallt i Europa och i Finland måste vi hitta sätt att göra det
möjligt för människor att bo kvar i glesbefolkade områden. Småstäder
och samhällen har otvivelaktigt sina fördelar. En centralort med
omkring 20 000 invånare kan tillhandahålla olika tjänster över rimliga
avstånd. Unionens regionalpolitik bör ha två dimensioner som utvecklas
på lika basis: ett gott liv i städerna och ett gott liv på landsbygden.
Dessa dimensioner står inte i motsats till varandra utan bör helst vara
ömsesidigt förstärkande.”

Matias Mäkynen
ledamot av stadsfullmäktige i Vasa,
matias.makynen@gmail.com

Tiina Elovaara

Sanna Parkkinen

ledamot av stadsfullmäktige i Tammerfors,
tiina.elovaara@tiinaelovaara.fi

ledamot av kommunfullmäktige i Liperi,
sanna.parkkinen@liperi.fi

Patrik Karlsson
ledamot av stadsfullmäktige i Vanda,
patrik.karlsson@vantaa.fi

Åland
Tony Wikström

Terhi Koulumies

ledamot av Ålands lagting,
tony.wikstrom@lagtinget.ax

ledamot av stadsfullmäktige i Helsingfors,
koulumies@gmail.com
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Finlands kommuner
Det finns 311 kommuner i Finland. De har ett starkt självstyre och ett ovanligt brett spektrum av funktioner på
EU-nivå.
Kommunerna svarar för merparten av de offentliga tjänsterna, och staten svarar endast för en tredjedel av dessa
tjänster. Kommunerna tillhandahåller de grundläggande offentliga tjänster som är viktiga för medborgarna, bland
annat social- och hälsovårdstjänster samt tjänster med anknytning till utbildning, kultur, miljö och teknisk infrastruktur. Effektivt regionalt samarbete och en politik som stimulerar livskraft är viktiga faktorer för en framgångsrik
kommun.
Kommunerna finansierar sin egen verksamhet och de tjänster som de tillhandahåller genom lokala skatteintäkter
och överföringar från staten.
Finland är känt för sin starka lokala demokrati och sitt öppna beslutsfattande. I den kommunala förvaltningen
förbereds frågor på ett öppet sätt och lokalbefolkningen ges möjlighet att yttra sig under de olika beredningsfaserna. Ledamöter till kommunfullmäktige utses i kommunalval vart fjärde år.
De lokala myndigheterna, samkommunerna och de företag som de äger sysselsätter nästan en halv miljon
människor.
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Finlands
Kommunförbund
Finlands Kommunförbund spelar en viktig roll i det finländska samhället. Tillsammans med Finlands kommuner
bygger vi en hållbar framtid för alla finländare genom att påverka beslutsfattandet i Finlands riksdag och ministerier
samt i EU.
Finlands Kommunförbund är en sammanslutning av städer och kommuner i Finland. Landskapsförbund, sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt samt utbildningsorganisationer och andra sektorsorganisationer med anknytning till kommuner deltar också i verksamheten.
Förbundets viktigaste uppgifter är intressebevakning, service och utvecklingsarbete för kommuner och hela den
kommunala sektorn.
Vår intressebevakning handlar om att se till att kommuner och regioner har rätt ekonomiska och operativa förutsättningar att tillhandahålla tjänster till invånarna och att de är fria att utföra sina uppgifter. Förbundet erbjuder
kommunerna vägledning, utbildning och möjligheter till nätverksarbete och diskussion. Förbundets roll när det
gäller forskning och utveckling är att främja reformen av kommunerna och hela den kommunala sektorn. Omkring
150 kommuner från hela Finland deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt varje år.
Kommunförbundets särskilda kompetensområden är social omsorg och hälso- och sjukvård, utbildning och kultur
samt regioner, samhällen och miljö. Andra viktiga verksamhetsområden är kommunala finanser, rättsliga frågor,
kommunal utveckling, demokrati och ledarskap, svenskspråkig och internationell verksamhet, informationssamhället och kommunikation. KT Kommunarbetsgivarna utgör en del av Finlands Kommunförbund och arbetar med
kommunernas roll som arbetsgivare.
Kommunförbundet har ett kontor i Bryssel som övervakar utarbetandet av EU-lagstiftningsförslag som är viktiga
för kommuner, håller kommuner och andra berörda parter informerade om lagstiftningsarbetet och påverkar EU:s
beslutsfattande. Förbundet har fastställt egna mål för det finländska EU-ordförandeskapet. Eftersom kommunerna
genomför EU-lagstiftning på ett antal områden är det viktigt att de kan påverka utformningen av ordförandeskapets prioriteringar.
Kommunernas betydelse som den styresnivå som ligger närmast medborgarna kommer att öka i framtiden. Det är
kommunerna och regionerna som genomför konkreta åtgärder för att främja hållbar tillväxt och social sammanhållning. De sammanför ett brett spektrum av aktörer, inklusive medborgare.
Enligt Kommunförbundets vision skapas ett framgångsrikt Finland genom lokala åtgärder. I denna vision anges
att hållbara lösningar för att främja välfärden och livskraften bäst utvecklas i lokalsamhällen och i regioner, med
utgångspunkt i deras specifika omständigheter.

Sari Rautio
Styrelseordförande

Minna Karhumen
Vd
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Aktivitetskalender
ENVE-utskottets seminarium ”Innovativa lokala åtgärder
för att uppnå målen för hållbar utveckling”

den 7-8 juli

i Esbo

Europaforum Åbo

den 29–31 augusti

i Åbo

Årsmöte inom konferensen för regionala och lokala myndigheter
i länderna inom det östliga partnerskapet (CORLEAP)

den 12 september

i Åbo

Externt sammanträde i Europeiska regionkommitténs presidium

den 13 september

i Åbo

Europeiska veckan för regioner och städer + ReK:s ordförandes
tal om tillståndet i regionerna

den 7–10 oktober

i Bryssel

Tionde upplagan av europeiska konferensen om offentlig
kommunikation (EuroPCom)

den 7–8 november

i Bryssel

ECON-utskottets seminarium ”Städernas och regionernas nya roll när 		
i Helsingfors
det gäller att främja entreprenörskap och små- och medelstora företag”
den 25–27 november och Esbo

ReK: s plenarsession

4-5 december
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i Bryssel

Kontakt
PAULIINA HAIJANEN

ordförande för den finländska delegationen
pauliina@haijanen.fi

ANNE KARJALAINEN

vice ordförande för den finländska delegationen
anne.m.karjalainen@kerava.fi

ERJA HORTTANAINEN

samordnare för den finländska delegationen
Finlands Kommunförbund
Andra Linjen 14, 00530 Helsingfors, Finland
+358 50 5252 145
erja.horttanainen@kuntaliitto.fi

ANU WIKMAN-IMMONEN

samordnare för den finländska delegationen
Finlands Kommunförbund
Andra Linjen 14, 00530 Helsingfors, Finland
+358 50 5252 874
anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi

BRYSSELKONTORET

Finlands Kommunförbund, Brysselkontoret
Ulla Karvo, direktör
Square de Meeûs 1, B-1000 Bryssel, Belgien
+358 50 512 2232
ulla.karvo@kuntaliitto.fi
Fotograf: Sonja Palhus
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Europeiska regionkommittén inrättades 1994 genom undertecknandet av Maastrichtfördraget. Regionkommittén är EU:s
församling med 350 regionala och lokala företrädare från EU:s alla 28 medlemsstater och företräder mer än 507 miljoner
européer. Dess uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s
beslutsprocess och att informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att
rådfråga kommittén på politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan väcka talan vid Europeiska unionens
domstol om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen
eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.
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