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Extramöte för att diskutera samrådsgruppens roll och ekonomin d.v.s.
användningen av statsbidraget.
Finska samrådsgruppens nya ordförande Hans-Otto Pohlmann, KS 2:e vice
ordf. presenterade sig och sen tog vi en snabb genomgång om vilka som
representerade vilken finsk förening/organisation.
1. Samrådsgruppens roll
De flesta i samrådsgruppen var överens om att de representerar inte bara sin
förening utan att de även ska representera icke-föreningsbundna sverigefinnar.
Gruppen ska vara som ett bollplank mellan kommunen och kommunens
sverigefinnar.
 Samrådsgruppen är inget beslutande organ.
 Samrådsgruppen har utvecklats åt rätt håll – i början var vi noviser –
men nu har vi kommit en bra bit på väg. Men det är mycket kvar att
göra.
 Deltagarna i gruppen ska informera sina föreningsmedlemmar och
andra om vad som diskuteras på mötena.
 Någon i gruppen ansåg att det fungerade bättre tidigare när bidrag
kunde sökas till föreningens/organisationens egna aktiviteter.
 Processerna i kommunen tar för lång tid – snabbare hantering önskas.
Känns som lite ointresse från kommunens sida.
 En fråga som det pratas om ofta är: Hur når man ut till icke
föreningsbundna sverigefinnar i kommunen?
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Sverigefinnarna själva måste engagera sig och göra sina röster hörda.
Vilka behov har dom? Kommunen måste få veta vad som efterfrågas.
Om någon har en bra idé på aktivitet eller dyl. som gynnar alla
kommunens sverigefinnar så bör frågan tas upp i gruppen. Tanken är
sen att föreningarna/organisationerna tillsammans ska arbeta för att
genomföra aktiviteten.
Sverigefinska Riksförbundet anordnar årligen en hel del aktiviteter
runt om i Sverige. Statsbidraget borde kunna användas för att ordna
busstransport till aktiviteterna för kommunens sverigefinnar. Många
har ingen möjlighet att delta för att man inte kan ta sig dit. En del
andra förvaltningskommuner betalar sådana busstransporter.
Intresseanmälningar för aktiviteter ska finnas på kommunens hemsida
Finnstigen bevarande är viktigt. Viktigt är också att Finnstigen
marknadsförs brett inför turistsäsongen. Hällefors kommun är en av
medlemmarna i friluftsmuseet Finnstigen. En framtida fråga att lyfta
är: vilka ska vara med och stötta Finnstigen ekonomiskt? Finnstigens
medlemmar, finska förvaltningskommuner i länet, Region Örebro län?

2. Ekonomi
Ekonomichef Jessica Jansson informerade om att man nu politiskt beslutat
att föreningsbidrag i stort i kommunen ska ske på ett annat sätt än tidigare.
Det ska bli en mer likvärdig behandling av alla bidrag.
Kommunen kan faktureras för någon kostnad en förening har sökt bidrag
till i stället för att betala ut pengar direkt till föreningen. Då har
kommunen bättre koll på vart pengarna går. I den årliga redovisningen till
Länsstyrelsen ser man mer preciserat vad statsbidraget använts till.
Statsbidraget för finskt förvaltningsområde är riktade, öronmärkta pengar
som ska användas till kommunens merkostnader.
I samrådet diskuteras bl.a. om vad pengarna ska användas till, men i
slutändan är det ändå kommunen som beslutar. Det kan ju finnas saker
man inte är riktigt eniga om, men det är viktigt att höra allas synpunkter.
Det ska inte ses som ett föreningsbidrag. Bidraget ska gynna alla
kommunens sverigefinnar.
Samrådsgruppen tycker att det är viktigt att statsbidraget kommer till
användning så att inte resterande dras av nästa års utbetalning.
80% av samordnarens lön betalas i dagsläget av statsbidraget. Tanken är
att i framtiden trappa ner samordnarrollen och arbeta mer med andra
uppgifter i kommunen. Ordföranden tar inte ut arvode för samrådsmötena
utan det ingår i hans uppdrag.
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Förra samrådsmötet bordlades en punkt gällande en ansökan från Bredsjö
folkets hus förening. Föreningen, som äger bastun, har ansökt om ett
bidrag på 24 590 kr för att renovera och bevara rökbastun i Bredsjö.
Kommunen har ett intresse av att bevara och rusta upp bastun oavsett
vilken förening som ansöker om bidrag för detta. Vi gick laget runt för att
höra deltagarnas kommentarer om denna ansökan. En kommentar var att
det inte ska belasta statsbidraget utan kommunens egen budget. Någon
annan tyckte att det är välanvända förvaltningspengar – att rusta upp den
finska rökbastun. Det gynnar sverigefinnarna. Någonting som inte
fungerat rättvist tidigare var att en del som bastat inte betalat
bastuavgiften. Kommunen tar till sig samrådsgruppens kommentarer och
fattar beslut senare.

3. Nästa möte
Ordförande frågade hur många gånger/år samrådsgruppen ska ha
sina möten. Alla var överens om att det är bra med möten 4 ggr/år.
Nästa möte:
Formens Hus, kl 10.00 – 12.00
 Fredag 28 augusti
 Fredag 27 november

