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FÖSS Top 10 prioriteringar
1. Lobby för en klarare skärgårdsstrategi och ambition

2. Uppföljande av ett konsekvent genomförande av myndigheterna
(skärgårdslagen mer bindande)

3. Säkerställ förbättrad uppfyllnad av internationella avtal, deklarationer och
andra ställningstaganden av myndigheter för en livskraftig skärgård

4. Förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet och inflyttning på
öarna

5. Tillsätt arbetsgrupp för utveckling av genomgripande argumentation för de
positiva aspekterna av en levande skärgård

6. Utvärdera EU-understöd-/finanseringskällors verkställighet i Finland

7. Påverka utvecklingen av effektivare kommunikation i skärgården (färjor – till
fastland, mellan öar, lätta trafikleder, kommunikations nätverk)

8. Säkerställ jämbördig och flexibel kommunal service enligt
skärgårdsbefolkningens behov

9. Utvärdera skärgårds “business-centers och klusters” / öar som “test sites”

10. Befrämja en starkare koordination av skärgårds-ärenden



I n n e h å l l
1) Företagssamarbete i skärgården -

utredningsprojekt

2) Lednings- och stödgrupp för projektledaren

3) Förväntat ”Output” och Resultat av utredningen

4) Diskussion om prioriterade klusters

5) Diskussion om finansieringskällor

6) Diskussion on intervju-undersökning

7) Hur bäst stöda projektledaren



Företagssamarbete i skärgården
- utredningsprojekt

Utredningsprojektet består av tre delar:

• Samla information om fungerande näringsklusters och 
finanseringskällor, som t.ex. crowdfunding i skärgårdsmiljö

• Intervju-undersökning bland skärgårdens företagare i
Åboland kring ämnena ovan

• Rapportering av projektets resultat på hemsida samt
under ett slutseminarium hösten 2014

Projektet syftar till att åstadkomma åtgärdsprogram inom de 
utredda områdena och generera projektplansunderlag för 
utvecklingsprojekt.



Lednings- och stödgrupp för projektledaren

• Tomas Eklund Näringslivschef, Pargas
• Laura Johansson Väståbolands företagare
• Gilla Granberg Utvecklingschef, Kimitoön
• Lena Långbacka Sydkustens landskapsförbund
• Malin Ekblom Västkustens företagare
• Lilian Lundell Utskärsdelegationen
• Sonja Tobiasson KnowSheep
• Tom Bergman Utskärsdelegationen
• Tom Mohn Företagare
• Emil Oljemark Leaderföreningen i samma båt
• Jan M Koivurinta Företagare, vice ordf i FÖSS, 

Ledningsgruppens ordf.



Förväntat ”Output” av utredningen

1) Prioritering av mest potentiella näringskluster

2) Identifiering av finansieringskällor

3) Specifika åtgärdsprogram och utvecklingsprojekt

• Konkreta
• Praktiskt

• Kunna verkställas
• Hjälp för företagares samarbete

Utredningsprojektseminarium



Resultat

Prioritering av mest potentiella näringskluster
- 3 mest potentiella kluster

- Lista av aktörer inom klustrena
- 3 konkreta upplägg för samarbete

Identifiering av finansieringskällor
- Traditionella

- Nya
- Sammanställning och kontaktpersoner

(distribution till företagen inom klustrena)

Specifika åtgärdsprogram och utvecklingsprojekt
- Åtgärdsprogram för 3 kluster-samarbete
- Utvecklingsprojekt för fortsatt utveckling

UTREDNINGSPROJEKTRAPPORT
- presenteras på seminarium, med workshops för feedback 

för slutförande av slutlig utredningsprojektrapport
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Prioriterade kluster för starkare
samarbete i skärgården

Exempel ;

- Byggbranschen

- Båtbranschen

- Mathantverk

- Turism & Kulturturism

Tillräckligt fokusserade områden som har bästa 
förutsättningar att kunna verkställas.

TBD  - hur skapa ”drivande motorer för klustrena”
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Finansieringskällor

Traditionella ;

- Familj

- Bank

- Partners

- x

Nya ;

- EU, Staten (skärgårdspolitik)

- Regionala & ”Fonder/Stiftelser”

- Investerare (goda projekt)

- Gräsrotsfinansering

- x
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Intervju-undersökning

• Potentiella drivande kluster- företagare

– Vem är de “bästa” idag ?

• Undersökning om hur åstadkomma starkare

samarbete i skärgården

– Vad och hur ?

• Andra kritiska förutsättningar
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Hur bäst stöda projektledaren ?

- Projektledaren kan ha direkt kontakt med alla
ledningsgruppsmedlemmar

- Ledningsgruppsmöten 2-3 st (October / 12.12)

- Månatlig rapportering (max 1 A4) om framskridande av
projektledaren + kommentarer tillbaka av alla
ledningsgruppsmedlemmar

UPPGIFT ! Säkerställa att slutresultatet blir konkret, specifikt
och praktisk, samt kommer till hjälp för företagare
och har förutsättningar till att kunna skapa
mervärde och arbetstillfällen i skärgården


