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Vasaregionens RCP-verksamhetsplan för år 2006 bygger på en kraftig satsning på 
näringslivsutveckling.  Det geologiska temat i näringslivssatsningarna fortsätter genom ett projekt 
som går ut på att ge journalister bästa möjliga guidning och informationen om Kvarkenområdet 
som kandidat för UNESCOs världsnaturarvslista.  Den finländska regeringens ansökan, som 
förordats av UNESCOs utvärderingsman, avgörs vid ett UNESCO-möte i Vilnius sommaren 2006.  
Projektets mål är att möjligast väl utnyttja den förmånliga turistreklam det massmediala intresset 
före och efter behandlingen kan ge.  Dessutom fortsätter utarbetandet av ett kompletterande 
geologiskt turismpaket och ett målmedvetet arbete att få in ”Ostrobothnian Geoprak” i European 
Geoparks Network.  Projektet är ett samarbetsprojekt med geologiska forskningsanstalten.  
Geoparkssatsningen är även ett samarbetsprojekt med Kauhajokiregionen.   
 
Det största enskilda näringslivsprojektet är ett projekt där regionen försöker få våra spetsföretags 
nära samarbetspartners att etablera sig i regionen.  Speciell satsning sker på företag verksamma i 
högkostnadsregioner, i eller utanför Finlands gränser.  En grundplåt för att skapa ett nytt koncept 
för elektrifieringen av Vasabanan finns också, som en fröfinansiering för att lancera innovativa 
tekniska lösningar i syfte att främja en snabb elektrifiering av ett med tanke på regionens 
infrastruktur viktigt järnvägsavsnitt.  Befrämjandet av ägarbyten inom företag systematiseras 
genom att skapa en elektronisk börs, som mötesplats för säljare och potentiella köpare av företag, 
där ett generationsskifte, eller försäljning av företag av andra orsaker, blir aktuell.  
 
Satsningen på utvecklandet av interaktiv digi-TV fortsätter i syfte att överföra Åbo Akademis 
MediaCitys spetskunnande till mediaföretag i regionen.  Huvudsyftet är att dessa skall ha ett 
försprång den dag interaktiv digi-TV blir kommersiellt lönsam, vilket det ännu inte är.  Satsningen 
bygger på ett 3-årigt avtal, initierat av Vasaregionens regioncentrumprogram, och verksamhetsåret 
är det sista för ett projekt som redan nu uppvisat mycket goda resultat i form av nya format, som 
redan rönt intresse på marknaden både i Finland och utomlands.  
 
Det andra prioriterade satsningsområdet är forskning och utbildning, där programmet stöder 
utvecklandet av högskolesamarbetet via en delfinansiering av högskolekonsortiet. Utvecklandet av 
ett virtuellt energiinstitut har försenats, varför halva finansieringen budgeteras på nytt i 2006 års 
budget.  Nya projekt är ett högskoleombud, vars huvuduppgift är att fungera som förbindelselänk 
mellan högskolesektorn och företagsvärlden.  Högskoleombudet, som skall fungera i nära 
samarbete med VASEKs företagsombudsmän, har en central roll vad gäller att länka ihop 
högskolekunnande och företagens behov.  Dels skall högskoleombudet enligt ”bottom up”-
principen länka ihop det bästa högskolekunnandet med företagets utvecklingsbehov.  Dels skall 
ombudet se till att näringslivet vet om vilken hjälp högskolesektorn kan erbjuda.  Denna 
verksamhet kompletteras med ett vuxenutbildningsregister, som bygger på att allt 
vuxenutbildningsutbud i regionen samlas till ett register, där det samlade utbudet skall finnas.  I 
registret skall dessutom kunna matas in efterfrågan av dylik utbildning, vilket möjliggör för 
utbildningsenheter att erbjuda ”skräddarsydd” utbildning både för näringsliv, organisationer och 
privata.  De två sistnämnda projekten är samarbetsprojekt med Närpes och Kristinestad inom 
ramen för den principiella skyldigheten att ha samarbete med närregioner, som inte ingår i något 
regioncentrumprogram. 



 
På välfärdssektorn slutförs det regionala servicestrategin, nu med samtliga Vasaregionens 
kommuner som deltagande parter, plus Närpes och Kristinestad, d.v.s. sammanlagt 13 kommuner 
med ett befolkningsunderlag på drygt 127.000 invånare.  Projektet har redan lämnat uppgifter till 
Österbottens Förbund, som svarar för den regionala fasen av den riksomfattande 
servicestrukturreformen.  Projektet har fortsatt beredskap till ett nära samarbete med den regionala 
fasen av den nationella reformen.  Samtidigt har projektet också en arbetsfördelning med nämnda 
projekt och befattar sig inte med yrkes- och yrkeshögskoleutbildning, där hela Österbottens 
svensksspråkiga befolkning behövs som underlag.   Det anskaffningssamarbete som regionens 
kommuner bedrivit i  RCP-regi i anskaffningsfrågor fördjupas och systematiseras genom att en 
ansvarsperson för varje kommun utses.  
 
 


