
 

 

Begäran om utnämning 

 
Organisationssektionen inom landskapets samarbetsgrupp i Egentliga Finland 

Vi ber organisationer och föreningar med verksamhet på landskapsnivå och regional nivå 
att delta i det landskapsomfattande samarbetet mellan organisationer och utnämna sin 
kandidat till organisationssektionen inom landskapets samarbetsgrupp för perioden 2022–
2025. 

Landskapets samarbetsgrupp (MYR, maakunnan yhteistyöryhmä) är ett samarbetsorgan för 
landskapet i linje med vad som avses i §19 i lagen om utveckling av regionerna. Gruppen beslutar 
om riktlinjerna för utvecklingsprojekt samt fördelningen av budgetramen och behandlar även 
landskapets centrala utvecklingsfrågor. Den kan inrätta sektioner som fungerar som rådgivande, 
utvecklande och samordnande forum i fråga om teman som är viktiga för landskapet. Landskapets 
samarbetsgrupp grundade år 2019 en organisationssektion som lyder under samarbetsgruppen.  

Organisationssektionens uppgift 

Organisationssektionen verkställer Egentliga Finlands landskapsstrategi genom att fungera som 
samarbetsorgan för organisationerna i landskapet och bevaka deras intressen. Sektionen är 
samtidigt ägare till vägkartan för organisationssamarbetet i Egentliga Finland.  

Organisationssektionen har till uppgift att 

• främja genomförandet av vägkartan för organisationssamarbetet i Egentliga Finland, 

regelbundet uppdatera vägkartan genom en delaktighetsorienterad process och följa upp 

hur effektivt arbetet med färdplanen är, 

• årligen arrangera evenemanget Egentliga Finlands organisationsforum, 

• säkerställa att diskussioner och hörande når alla verksamhetsnivåer på organisationsfältet i 

Egentliga Finland, oavsett geografiskt läge och typ av aktör, med hjälp av nätverket 

Egentliga Finlands organisationsforum samt lokala kontakter,   

• aktivt samarbeta med tjänstemannaberedningen i kommunikations- och samarbetsfrågor 

som rör organisationsfältet, 

• främja sektorsöverskridande samarbete mellan organisationerna, kommunerna och 

landskapet genom enkäter, evenemang, workshoppar, utbildningar, sakkunnigutbyten, 

föreningspresentationer osv,  

• bevaka organisationsfältets intressen genom att föra fram föreningarnas och 

organisationernas sakkunskap både inom organisationsfältet och utanför det (kommuner, 

finansiärer, medier), exempelvis genom att avge utlåtanden, göra ställningstaganden eller 

lägga fram motioner, 

• fungera som en kollektiv och gemensam röst för organisationerna i samband med regionala 

situationer som rör lagstiftningen eller organisationsspecifika problem samt som tolk av 

”människans röst” i sådana situationer, exempelvis genom att avge utlåtanden,  

• främja god växelverkan, organisationers möjligheter att lära av varandra samt konstruktiva 

möten mellan olika aktörer, 

• satsa på organisationsfältets kommunikation genom öppen information och 

informationsförmedling, med hjälp av webbplatsen www.järjestöfoorumi.fi och 

organisationernas sakkunskap, i synnerhet för att öka information som kan främja 

samarbetet och möjligheterna till finansiering samt att skapa ett varumärke för 

organisationsverksamheten. 

 

 

http://www.järjestöfoorumi.fi/


 

 

 

Organisationssektionens sammansättning 

Organisationssektionens medlemmar representerar olika organisationssektorer, Egentliga Finlands 
förbund och Egentliga Finlands regionförvaltningsverk. Medlemsorganisationerna ska bedriva 
verksamhet på landskapsnivå eller regional nivå i Egentliga Finland.  

Sektionen väljer bland sina medlemmar en ordförande som representerar en organisation eller 
förening. En representant för Egentliga Finlands förbund fungerar som sektionens sekreterare.  

Inga mötesarvoden eller reseersättningar betalas ut till organisationssektionens medlemmar, utan 
varje organisation står för sin representants utgifter. De arbetsgrupper som bildas inom sektionen 
arbetar mellan mötena.  

Under perioden 2019–2021 hade organisationssektionen 20 medlemmar med respektive 
suppleanter. Om antalet utnämnda kandidater för perioden 2022–2025 överstiger antalet platser 
väljs representanter med betoning på omfattningen av den utnämnande organisationens regionala 
verksamhet samt tidigare medverkan i organisationsforumets arbete. Sektorernas inbördes 
prioriteringar ställs i relation till antalet utnämnda kandidater. I valet beaktas även 
jämlikhetssynvinkeln. Sektionens sammansättning bekräftas vid samarbetsgruppens möte senast i 
början av år 2022, utgående från ett förslag från Egentliga Finlands förbund. 

 

Vi ber er utnämna er kandidat senast 12.11.2021 på det elektroniska formulär som finns på: 
https://forms.office.com/r/YdqgJ3kv99 . 

 

EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND 

Kari Häkämies 

landskapsdirektör 

Tarja Nuotio 

regionutvecklingsdirektör, 

generalsekretare för landskapets samarpetsgrupp 

 

Mer information: 

Utvecklingschef Salla-Maria Lauttamäki, salla-maria.lauttamaki@varsinais-suomi.fi 
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