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Begäran om utlåtande  
VN/230/2022  

 
 

Begäran om utlåtande om utkastet till lag om 
ändring av lagen om fonderna inom området för 
inrikes frågor under programperioden 2021–2027  

Inrikesministeriet ber utlåtanden om lagutkastet och dess motiveringspromemoria. 

I propositionen föreslås det att lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under 

programperioden 2021–2027 (1125/2021) ändras. Ändringen föreslås för att ärendehanteringen 

och behandlingen av understödsärenden för programåtgärder för fonderna ska kunna skötas via 

ett elektroniskt informationssystem. Genom de ändringar som görs i lagstiftningen föreskrivs det 

bland annat om behövliga ändringar i fråga om ansökan om understöd och vid rapportering av 

åtgärder samt görs det förberedelser för att uppgifter i informationssystemet ska kunna överföras 

och lämnas ut via ett tekniskt gränssnitt. Dessutom föreskrivs det om vilka uppgifter som ska 

behandlas i informationssystemet, vilka aktörer som ska använda systemet, vem som ska vara den 

personuppgiftsansvarige för informationssystemet och vilken aktör som ansvarar för 

informationssystemet i enlighet med lagen om informationshantering inom den offentliga 

förvaltningen (906/2019). I förslaget föreskrivs det också om stark autentisering vid användning 

av informationssystemet. 

Europaparlamentets och rådets så kallade allmänna förordning (EU) 2021/1060 om Europeiska 

unionens fonder inom området för inrikes frågor förutsätter att det används ett elektroniskt system 

för datautbyte mellan understödstagarna och de myndigheter som svarar för förvaltningen av 

fonderna senast från och med den 1 januari 2023. 

Förslagen har beretts som tjänsteuppdrag vid inrikesministeriet genom ett lagstiftningsprojekt som 

ministeriet inrättade den 10 januari 2022.  

Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 22 juli 2022 via statsrådets gemensamma 

ärendehanteringssystem (VAHVA) eller till inrikesministeriets registratorskontor på adressen 

kirjaamo.sm@govsec.fi. Vi ber er använda diarienummer VN/230/2022-SM som referens i 

utlåtandena. Alla utlåtanden är offentliga. 
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Ytterligare information ges av beredarna Nina Routti-Hietala, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 242 

och Hanna Salminen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 340. 


