UTKASTET TILL EGENTLIGA FINLANDS LANDSKAPSSTRATEGI 2040+ ÄR ÖPPET FÖR
KOMMENTARER FRAM TILL ONSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2021

Beredningen av landskapsstrategin, ett dokument för landskapets utveckling, regleras av lagen om
utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
samt markanvändnings- och bygglagen.
Beredningen av Egentliga Finlands nya landskapsstrategi 2040+ inleddes hösten 2020. Strategin
inbegriper den långsiktiga landskapsplanen 2040+, landskapsprogrammet 2022–2025 och
strategin för smart specialisering 2022–2027. Över 300 sakkunniga från landskapet har deltagit i
beredningen.
Syftet med den landskapsstrategi som nu läggs fram är att bygga upp ett Egentliga Finland präglat
av hållbara partnerskap. De värden som ligger till grund för samarbetet är ansvarsfullhet,
åtkomlighet, förtroende och nyfikenhet. Den nya strategin reagerar och förutser och är ett
reformverktyg för att utveckla landskapet och fullgöra vårt gemensamma uppdrag. Strategin hjälper
oss att påskynda en grön och rättvis omställning i landskapet, stärka det gemensamma
engagemanget bland landskapets aktörer när det gäller tillväxtmålen för landskapets starka
näringar (dvs marin industri, livsmedelskedjor samt läkemedels- och hälsoteknologi), och att
genom genuint partnerskap, delaktighet och växelverkan bygga upp välfärd och samarbete som
omfattar landskapets olika sektors- och befolkningsgrupper.
Enligt visionerna i landskapsstrategin är Egentliga Finland år 2040
•
•
•
•

en föregångare inom rena lösningar, innovationer och hållbar tillväxt,
ett landskap som präglas av gemenskap och som erbjuder välfärdsmöjligheter för alla,
ett landskap som bygger på att arbeta tillsammans och fatta välgrundade beslut,
ett tillväxtorienterat digitalt landskap som förutser förändringar.

I landskapsprogrammet 2022–2025 fastställs för programperioden mål (18 st.) och åtgärder (44 st.)
för samarbete. Strategin för smart specialisering 2022–2027 kompletterar landskapsstrategin och
presenterar landskapets starka sektorer samt deras spetsaktörer och de uppgifter som ska
fullgöras inom innovationssamarbetet.
Landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund behandlade utkastet till landskapsstrategi vid
sitt möte den 30 augusti 2021 och beslutade att utkastet sänds på remiss. Kommentarer tas emot
på adressen kirjaamo@varsinais-suomi.fi senast onsdagen den 20 oktober 2021.
Utlåtandematerialet finns i bilagan till detta meddelande och kan även ses på Egentliga Finlands
förbunds webbplats: www.varsinais-suomi.fi . Utkastet till landskapsstrategi finns tillgängligt i sin
helhet på finska och delvis på svenska (det inledande kapitlet samt en förteckning över åtgärderna
i landskapsprogrammet).
Utlåtandeversionen är en textversion som kompletteras, omformuleras och illustreras under
hösten. Den färdiga strategin kommer att finnas tillgänglig på landskapsförbundets webbplats, där
genomförandet sker i form av en digital berättelsekarta med betoning på användarvänlighet och
attraktionskraft. Landskapsstrategin torde godkännas vid landskapsfullmäktiges möte
i december 2021.
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