
 

 
  
 
 
Regioncentrumprogrammet för Vasaregionen  
Rapport 1.1.2006–31.3.2007 
 
 
A:  Allmänna kostnader, administration och koordinering 
 

År 2006 sammanträdde styrgruppen för Vasaregionens regioncentrumprogram den 20 
mars, 17 maj och 5 september; under den nya programperioden höll styrgruppen med ny 
sammansättning möte den 23 mars 2007. Arbetsgruppen för regional servicestrategi 
sammanträdde tre gånger under 2006: 10.1, 7.2 och 24.3. Arbetsgruppen för utbildning 
och forskning höll möten 17.2 och 21.4 och näringslivsgruppen 21.2 och 18.4. På dessa 
möten låg fokus på beredning av den nya programperioden. Styrgrupper för delprojekten 
som finansierats genom regioncentraprogrammet sammanträdde efter projektens behov.  
 
Ett seminarium kring den regionala servicestrategin arrangerades i Norrvalla i Vörå 
23.2.2006. I seminariedagen deltog över 100 kommunala förtroendevalda. Förslag till plan 
för Vasaregionen i enlighet med ramlagen om kommun- och servicestrukturreformen 
färdigställdes 5.10.2006.  
 
Ansökan till den nya programperioden 2007–2010 förbereddes under mars-maj och 
lämnades in i inrikesministeriet enligt tidtabellen före slutet av maj. I kartläggningen av 
utvecklingsbehoven av de insatsområden som ingår i ansökan deltog många av VASEKs 
personal tillsammans med olika arbetsgrupper och samarbetspartners. Enligt den 
expertgrupp som inrikesministeriet hade tillsatt för att värdera ansökningarna till den nya 
programperioden hör Vasaregionen till en av de 8 regioner som har bästa förutsättningar 
att genomföra programmet resultatrikt. Statsrådets beslut om basfinansieringen för år 
2007 fattades 22.2 och Vasaregionen beviljades 205 000 €. Därtill beviljades regionen 
30 000 € för associerat medlemskap i kompetenscentraprogrammets kluster för Digitala 
innehåll. När man tar allt som påverkar utdelningen av finansieringen i beaktande, kan 
man kan vara nöjd med beslutet. För Vasaregionens del var beslutet en märkbar höjning 
jämfört med förra programperiodens andel (140 000 €/år).  
 
Vasaregionens RCP-koordinator Jan-Erik Helenelund avslutade sin anställning 
10.11.2006 i och med att han började forska på heltid. Rekrytering av en ny programchef 
inleddes redan under oktober månad och Stefan Råback, som efter ansökningsrundan 
valdes till den nya programchefen, började 13.12.2006. 
 

 
B:  Åtgärd 1: Främjande av näringslivet   
 

1.1 Kompetenshöjning i Kvarkens skärgård – världsarv i sikte  
 

Kompetenshöjning i Kvarkens skärgård – världsarv i sikte är en projekthelhet i två 
delar som omfattade olika projekt som finansierats genom Vasaregionens 
regioncentrumprogram och Västra Finlands mål 2 -program. Genom 
regioncentrumprogrammet initierades och verkställdes en fortbildning till 
världsarvsguider som var riktat till professionella guider. Avtalet om projektet 
utarbetades i mars 2006 mellan VASEK och Österbottens Turism rf.  

 
Som den gemensamma styrgruppen för delprojekten fungerade världsarvets 
marknadsföringsgrupp. Därtill fanns en mindre arbetsgrupp som planerade 



 

utbildningens innehåll och genomförande. Det huvudsakliga genomförandet flyttades 
till hösten 2006, för först ville man få säkerhet om att Kvarken får världsarvsstatus. Till 
utbildningen sökte 45 personer av vilka 25 valdes enligt urvalskriterierna. 
Teoriföreläsningarna var öppna för allmänheten, och varje teorikväll lockade 30–50 
intresserade åhörare. Efter teoridelen ordnades två tenttillfällen och den 15–16 maj 
kommer fältproven att hållas. Forststyrelsen certifierar de personer som godkänts i 
proven som världsarvsguider. Se närmare bilaga B:1.1. 

 
 

1.2 Fortsatt utveckling av geologiskt turistpaket, ”Geopark Ostrobothnia” 
 
Målet med projektet var att utveckla geologiska naturföremål från Oravais stenpark i 
norr till Varggrottan i Syd-Österbotten och utarbeta ett koncept för att få in 
”Ostrobothnian Geopark” i European Geoparks Network. Totalbudgeten för projektet 
var 30 000 € och det förvaltades av Geologiska forskningscentralen.  
 
Projektets operativa genomförande startades 1.4.2006. Styrgruppen sammanträdde 
15.6, då man även ordnade en omfattande workshop för aktörerna inom 
ämnesområdet i fråga på Nikkarikeskus i Jurva. För fortsatta arbetets del beslöt 
styrgruppen bl.a. om att en tvådagars ”mobile workshop” kommer att hållas på hösten 
2006 där alla aktörerna och intresserade företag går igenom alla föremål ut i naturen. 
Projektchef Peter Eden höll ett föredrag på The 2nd Global Conference on Geoparks i 
Belfast 17–21.9.2006. Inom projektet förbereddes det också bl.a. 
presentationsmaterial och webbsidor samt koncentrerades på utvecklandet av 
enskilda besöksmål. Se närmare projektets slutrapport i bilaga B:1.2. 
  
 

1.3 Register över övningsarbete och lärdomsprov (Connect Competence) 
 

Connect Competence är ett elektroniskt register över examensarbeten och 
praktikplatser som omfattar alla läroanstalter (andra och tredje stadiets samt 
vuxenutbildning) i Vasaregionen. På våren 2006 avstod man från projektet efter att 
beslutet om RCP-finansiering hade fattats och det var nödvändigt att gallra bort 
projekt.  
 
På hösten bestämde man ändå att starta projektet med räntemedel som upplupnats 
under programperioden, och motsvarande kommunal finansiering. Totalbudgeten var 
24 122 € och projektet förvaltades som ett skilt utvecklingsprojekt. Projektets styrgrupp 
höll sitt första möte 1.11.2006 och därefter har arbetet fortskridit bl.a. i arbetsgrupper 
och som insamling av läroanstalternas material. Projektet och registret döptes till 
ConnectCompetence.fi som väl beskriver registrets syfte. Registret blev färdigt i mars 
och lanserades 21.3.2007. Se närmare slutrapporten om projektet. 
 

 
1.4 På spetsföretag baserade företagsetableringar  
 

Man avstod från projektet på våren 2006 efter att beslutet om RCP-finansieringen 
hade kommit och det var nödvändigt att gallra bort projekt.  

 
 
1.5 Ostrobothnian Boatbuilder, båtbyggnadsbranschens infotidning.  

 
VASEK/Vasaregionens regioncentrumprogram var med om att utveckla båtbranschen 
i samarbete med Jakobstads- och Karlebyregioner. Ostrobothnian Boatbuilder är en 
central informationskanal för utvecklingsarbetets del, och utdelning av den ordnades 
genom RCP-medel även för Vasaregionens och Syd-Österbottens del. Under 

2 



 

rapporteringstiden utkom OBBB en gång och publiceringen anpassades tidsmässigt 
med BÅT2006-mässan.  
 
På VASEKs initiativ ordnades 25.8.2006 en nätverksdag som var riktad till 
underleverantörer inom båtbranschen i Vasaregionen. Under dagen besökte de 
KETEK Marine och sex andra företag i Jakobstads-Karlebyregionen, och resultatet var 
kommersiella åtgärder. 20 företag från kommunerna i Vasaregionen och från olika 
branscher (metall, träprodukt, plast, möbeltapetsering samt ingenjörs- och 
arkitektbyråer) deltog. Inom ramen för branschsamarbetet samlades även en monter 
till VENE 2007 BÅT. På mässan delade man ut publikationen ”Österbottens båtkluster” 
där VASEK hade samlat tillverkare och underlevarantörer inom båtbranschen i 
Vasaregionen. Se bifogat material B:1.5.  
 

 
1.6 Skapande av en alternativ modell för elektrifieringen av Vasabanan  
 

En förutredning sammanställdes i samarbete med Teknologicentrum Merinova. En 
arbetsgrupp som sammankallats av VASEKs vd Haapanen behandlade 
förutredningen och konstaterade att det inte finns förutsättningar för genomförande av 
elektrifieringen med nya utländska metoder och tekniska lösningar. Styrgruppen för 
RCP beslutade att den finansiering som reserverats för projektet, 20 000 €, överförs till 
andra åtgärder inom regioncentrumprogrammet. I fortsättningen är aktörernas 
gemensamma och aktiva intressebevakning i nyckelposition för att få järnvägen 
elektrifierad.  
 

 
1.7 Elektronisk ägarskiftesbörs  

 
Ägerskiftesbörsen skapades genom att Företagarna i Finlands befintliga Yrityspörssi 
översattes till svenska i samarbete med Företagarna i Finland och Österbottens 
företagarförening. Projektet blev klart och webbtjänsten publicerades 21.9.2006. 
Vasaregionens RCP:s resursering och aktiva arbete var avgörande för att detta 
riksomfattande, tvåspråkiga systemet kunde uppföras. De slutliga kostnaderna bestod 
i huvudsak av översättningsarbetet. Se närmare www.yrittajat.fi på svenska  
Företagsbörsen samt bilaga B:1.7. 
 

 
1.8 Uppdatering av Vasaregionens lokalregister och företagsregister 
 

Inom ramen för regioncentrumprogrammet under 2004–2005 skapade VASEK ett 
företagsregister över alla företag i kommunerna i Vasaregionen och ett register över 
företagslokaler och -tomter. Dessa har blivit viktiga verktyg för utvecklingsarbetet vars 
objekt är näringslivet. Lokalregistret har under de knappt två gångna åren innehållit 
tomter och lokaler som ägs av regionens kommuner, Vasa stads lokaler har varit 
länkade till registret. Företagen har gett positiva kommentarer om att regionens alla 
lokaler finns på ett ställe men samtidigt har det ofta förts fram att det privata utbudet 
inte finns med i registret. Med dessa kommentarer som grund uppdaterades registret 
så att den är till nytta till en ännu större skara användare.  En karttjänst som man 
hittade en kostnadseffektiv lösning på har likaså byggts upp i registret. Strukturen och 
layouten moderniserades så att registret blev mer användarvänligt.   
 
Motsvarande förbättringar gällande struktur och användarvänlighet genomfördes i 
Vasaregionens företagsregister. VASEK svarar för dessa register och andra 
motsvarande regionala register/system som en del av sina webbtjänster.  
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Åtgärd 2: Utveckling av mediebranschen  
 
2.1 One Stop Shop 

 
Inom det treåriga projektet skapades och förstärktes ny verksamhet inom 
mediebranschen, i synnerhet inom interaktivt produktionsinnehåll. Konkreta resultat är 
ett antal olika programformat. Utvecklingsarbetet och uppnådda resultaten i bagaget 
sökte Vasaregionen med mediebranschen som en tyngdpunkt till det nya 
kompetenscentraprogrammet och beviljades associerat medlemskap genom medel 
som beviljas ur regioncentrumprogrammet. Se närmare bilaga B 2.1 One Stop Shop-
projektet. 

 
 
Åtgärd 3: Image  
 

Under denna åtgärdshelhet fanns det endast ett projekt, kring hästbranschen, som 
styrgruppen beslöt att man överför till åtgärdshelhet 5.  
 
 

Åtgärd 4: Utbildning och forskning  
 
4.1 Utveckling av högskolesamarbete  

 
Stödet som anvisades för högskolekonsortiet täckte år 2006 hälften av konsortiets 
planerares lönekostnader. Verksamhetens tyngdpunkter var utveckling av samarbete 
inom språkundervisning, att hitta nya samarbetsformer mellan öppna universiteten och 
högskolorna i regionen samt att utveckla tjänster som stöder de internationella 
studerandenas studier. Konsortiets planerare Marina Bergström var länken mellan 
konsortiets olika samarbetsgrupper och styrgrupper, informerade aktivt om konsortiets 
verksamhet och strävade aktivt efter att främja utvecklandet av de 
utvecklingsområdenas och utvecklingsprojektens innehåll som prioriteras i 
regionstrategin. Se bilaga B:4.1. Selvitys VASEKin Vaasan korkeakoulukonsortion 
toiminnalle myöntämän tuen käytöstä. 

 
 

4.2 Högskoleombudsman 
 

Man avstod från projektet på våren 2006 efter att beslutet om RCP-finansieringen 
hade kommit och det var nödvändigt att gallra bort projekt.  

 
 
4.3 Vuxenutbildningsregister 
 

Man avstod från projektet på våren 2006 efter att beslutet om RCP-finansieringen 
hade kommit och det var nödvändigt att gallra bort projekt.  

 
 
4.4. Utarbetande och vidareutveckling av koncept för ett energiinstitut  

 
Projektets arbetsgrupp hade som uppgift att strukturera den kompetens inom 
energibranschens forskning, utbildning och konsultering som finns vid Vasa universitet. 
Syftet var att utarbeta ett koncept för ett energiinstitut som skulle innehålla både 
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universitetets interna organisering, nätverkande med andra aktörer inom 
energibranschen och utarbetande av ett forskningsprogram. Projektet genomfördes 
under 21.10.2005–31.8.2006. Som resultat av projektet grundades Vaasan 
energiainstituutti (VEI) där ingår förutom tekniska och handelsvetenskapliga 
fakulteterna vid Vasa universitet även Levón-institutet, Vasa yrkeshögskola och 
Svenska yrkeshögskolan. Se bilaga B:4.4. Energiainstituutin mallin luominen ja 
kehittäminen. 

 
 
Åtgärd 5: Välfärd  
 
5.1 Utvecklande av upphandlingsringen  

 
Kommunernas gemensamma upphandlingsring fortsatte sin verksamhet på samma 
sätt som tidigare med kommunernas egna beslut som utgångspunkter. Kommunerna 
hade möjlighet att delta i de gemensamma konkurrensutsättningarna, ansluta sig till de 
redan befintliga avtalen som Vasa stad hade, delta i utbildning och få 
rådgivningstjänster och bl.a. dokumentmallar. Bl.a. läroböcker, kemikalier och 
vårdutrustning konkurrensutsattes gemensamt. Upphandlingsringen ordnade 
gemensamma möten vid utarbetanden av offertbegäran och när offerten behandlades. 
Rådgivning gavs närmast per telefon och e-post. Styrgruppen sammanträdde 15.8 och 
31.10.2006, se närmare bilaga B:5.1. 
 

 
5.2 Regional servicestrategi 
 

Styrgruppen för regionalt servicestrategiarbete sammanträdde tre gånger under våren 
för att styra konsultens arbete. Före den slutgiltiga rapporten (bilaga B:5.2.) levererade 
konsulten dokumenten Preciserad verksamhetsmodell 10.2.2006 och Strategialuonnos 
24.3.2006 johtoryhmän kokoukseen för styrgruppens behandling. Senare på våren 
förhandlade beställarna och konsulten om hur arbetet skall färdigställas. Projektet 
slutfördes under hösten 2006 när Paras-projektet hade börjat framskrida och den nya 
ramlagen hade preciserats.   
 
Servicestrategin för Vasaregionen och Förslaget till plan för Vasaregionen i enlighet 
med ramlagen om kommun- servicestrukturreformen godkändes slutgiltigt av VASEKs 
styrelse 17.11.2006. Materialet distribuerades till ca 600 personer vid olika 
organisationer, på båda språken. Dokumenten utgör grundmaterial till den fortsatta 
beredningen av en regionplan som krävs i den av riksdagen i januari 2007 godkända 
ramlagens § 7.   
 

 
5.3 Det nationala välfärdsnätverkets ”medlemsavgift”  

 
Vasaregionen deltog i det nationella välfärdsnätverket som hade som mål att 
effektivisera utvecklande och utveckla regionala servicestrukturer.  
 
 
 

Vasa 30.4.2007 
 
 
 
Pekka Haapanen 
Vd 
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK  
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