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VN/6083/2021-SM-6

Enligt sändlista

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets
förordning om fonderna inom området för inrikes
frågor under Europeiska unionens programperiod
2021–2027 jämte promemoria
Inrikesministeriet ber de parter som nämns på sändlistan lämna utlåtanden om det bifogade utkastet
till statsrådets förordning och dess motiveringspromemoria.
Inom området för inrikes frågor kommer det att inrättas tre fonder för Europeiska unionens
programperiod 2021–2027: Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet och,
som en del av fonden för integrerad gränsförvaltning, instrumentet för ekonomiskt stöd för
gränsförvaltning och visering. Genom Europeiska unionens fondspecifika förordningar om fonderna
inom området för inrikes frågor, som är under beredning och genom allmänna förordningen, skapas
det ramar för finansieringen av inrikes frågor och genomförandet av finansieringen under perioden
2021–2027. Den nya programperioden förutsätter nationell lagstiftning bl.a. om förvaltningen av
fonderna och om understödsberättigande kostnader.
I det utkast som är under remiss föreslås det att det utfärdas en ny förordning av statsrådet om
fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027. I förordningen
preciseras de bestämmelser som ingår i den regeringsproposition med förslag till lag om fonderna
inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 som är under beredning.
I förordningen föreskrivs det om förvaltningen av fonderna inom området för inrikes frågor,
genomförandeplanerna för programmen, förutsättningarna för understöd, användningen av
understöd, understödets maximibelopp, understödsformerna, understödsberättigande kostnader och
om så kallade förenklade kostnadsmodeller. I förordningen utfärdas dessutom preciserande
bestämmelser om ansökan om samt beviljande och utbetalning av understöd och om vissa andra
frågor, såsom om styrgrupperna för projekten och om planen för användning av tekniskt bistånd.
Förslagen har beretts som tjänsteuppdrag vid inrikesministeriet med stöd av den arbetsgrupp
ministeriet tillsatte den 3 juni 2019.
Vänligen sänd ert yttrande senast den 23 juni 2021 per e-post till inrikesministeriets
registratorskontor, som har adressen kirjaamo@intermin.fi. Vi ber er använda diarienumret
VN/6083/2021 som referens för utlåtandena. Också instanser som inte nämns i sändlistan är
välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Alla utlåtanden är offentliga.
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Ytterligare information ges av beredarna Nina Routti-Hietala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 242,
och Sanna Virtanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 300.
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Överdirektör

Laura Yli-Vakkuri
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Nina Routti-Hietala

Utkast till statsrådets förordning
Utkast till promemoria om statsrådets förordning

Distribution
Ålands landskapsregering
Statsrådets kansli
Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet/avdelningarna (förvaltnings- och utvecklingsavdelningen,
migrationsavdelningen, räddningsavdelningen, polisavdelningen,
gränsbevakningsavdelningen), enheten för intern granskning och enheten för nationell
säkerhet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Finanscontrollerfunktionen
Justitiekanslersämbetet
Statens revisionsverk
Dataombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Delegationen för etniska relationer ETNO
Nödcentralsverket
Krishanteringscentret (CMC)
Migrationsverket
Joutseno förläggning
Räddningsinstitutet
Helsingfors räddningsverk
Birkalands räddningsverk
Polisstyrelsen
Livsmedelsverket
Skyddspolisen
Institutet för hälsa och välfärd
Statistikcentralen
Tullen
Statskontoret
Nationella människorättsinstitutionen/Människorättscentret
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Finlands Kommunförbund rf
Stora städer/Landskapscentrum
Helsingfors
Esbo
Vanda
Tammerfors
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Åbo
Uleåborg
Lahtis
Kuopio
Vasa
Björneborg
Jyväskylä
Villmanstrand
Joensuu
Seinäjoki
S:t Michel
Rovaniemi
Kouvola
Karleby
Tavastehus
Kajana
Akava rf
Finlands näringsliv rf
Centralhandelskammaren
KT Kommunarbetsgivarna
Företagarna i Finland rf
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
SOSTE Finlands social och hälsa rf
Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f.
Förbundet för mödra- och skyddshem rf
Helsingfors Diakonissanstalt
Förbundet för mänskliga rättigheter rf
International Organization for Migration (IOM)
Frivilligorganisationernas konfliktförebyggande nätverk (KATU)
Stiftelsen Kyrkans utlandshjälp
WISE Laajan turvallisuuden verkosto
Centralförbundet för Barnskydd rf
Yrkeshögskolan Laurea
Mannerheims Barnskyddsförbund
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Monika-Naiset liitto ry
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry
Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf
Flyktingrådgivningen rf
Rädda Barnen rf
Våldtäktskriscentralen Tukinainen
Brottsofferjouren
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Finlands Flyktinghjälp rf
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
ry (SPEK)
Finlands Röda Kors
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL)
Tampereen ammattikorkeakoulu
Åbo yrkeshögskola
XAMK
Väestöliitto ry
För
kännedom

Inrikesminister Ohisalo
Statssekreterare Parviainen
Kanslichef Pimiä
Specialmedarbetare Kerman
Specialmedarbetare Kivinen

