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Beredningen av Österbottens landskapsstrategi 2022–2025 startar 
 

Österbottens förbund har börjat utarbeta Österbottens landskapsstra-
tegi 2022–2025. Landskapsstrategin består av två delar: en landskaps-
översikt och ett landskapsprogram. Landskapsöversikten sträcker sig till 
år 2050. I den anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckl-
ing på lång sikt (markanvändnings- och bygglagen 132/1999). Land-
skapsprogrammet gäller åren 2022–2025 och upptar utvecklingsmål 
som är baserade på landskapets möjligheter, behov, kultur och andra 
särdrag, de för landskapsutvecklingen viktigaste projekten och andra 
väsentliga åtgärder som behövs för att uppnå målen och en plan för 
finansiering av programmet (lagen om utveckling av regionerna och för-
valtning av strukturfondsverksamheten 7/2014).  
 
I anslutning till landskapsstrategin görs också en bedömning av miljö-
konsekvenserna och en miljörapport i enlighet med lagen om bedöm-
ning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 
(200/2005), som kompletteras av statsrådets förordning (347/2005).  
 
Landskapsstrategin och miljörapporten görs så att de kan föreläggas 
landskapsfullmäktige för godkännande våren 2022. 

 
Landskapsstrategin utarbetas i en öppen och interaktiv process där re-
presentanter för olika myndigheter och andra aktörer samt medbor-
garna kan föra fram sina synpunkter. Det material som produceras un-
der processen samlas på förbundets webbplats https://www.obot-
nia.fi/regionutveckling-och-finansiering/programarbete/. Synpunkter på 
arbetet kan framföras under alla faser i processen. Åsikter kan framfö-
ras på förbundets webbplats eller genom att kontakta beredaren. 
 
Program för deltagande och bedömning 

 
Beredningen av landskapsstrategin inleds med att ett program för del-
tagande och bedömning utarbetas. Programmet för deltagande och be-
dömning beskriver beredningsprocessen för landskapsstrategin och re-
dogör för möjligheterna att påverka beredningen av strategin. 
 
Alla intresserade kan under tiden 10.11–9.12.2020 framföra 
sina åsikter om utkastet till programmet för deltagande och be-
dömning. Samtidigt är programmet framlagt på förbundets webbplats 
https://www.obotnia.fi/regionutveckling-och-finansiering/programar-
bete/ och det är möjligt att få en kopia av det från förbundets ämbets-
verk. När den tid under vilken programmet är framlagt har gått ut be-
handlar landskapsstyrelsen bemötandena till de inkomna åsikterna och 
godkänner programmet. 

 
Skriftliga åsikter angående programmet för deltagande och bedömning 
ska senast 9.12.2020 lämnas in per e-post till kirjaamo@obotnia.fi 
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och irina.nori@obotnia.fi eller till ämbetsverket Österbottens förbund, 
Sandögatan 6 B (PB 174), 65101 Vasa.  
 
 
Närmare uppgifter om beredningen av landskapsstrategin ges 
av 

 
Utvecklingsplanerare Irina Nori (landskapsstrategin) 
tfn 044 032 0644, irina.nori@obotnia.fi 

 
Utvecklingsplanerare Kimmo Riusala (konsekvensbedömningen) 
tfn 044 320 6206, kimmo.riusala@obotnia.fi 

 
Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi 
tfn 044 320 6561, varpu.rajaniemi@obotnia.fi 
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