
Utkast till statsrådets förordning om förvaltning av fonderna inom området för inrikes frågor 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om förvaltning av fonderna inom 
området för inrikes frågor (xx/xxxx): 
 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 § Tillämpningsområde 

2 § Partnerskapsarrangemang 

 

2 kap. Genomförandeplan och förvaltning av fonderna inom området för inrikes frågor 

3 § Innehållet i genomförandeplanen 

4 § Den förvaltande myndighetens uppgifter 

5 § Revisionsmyndighetens uppgifter 

6 § Övervakningskommitténs uppgifter  

7 § Övervakningskommitténs sammansättning 

 

3 kap. Förutsättningar för understöd, understödets maximibelopp, understödsformer och 
stödberättigande kostnader 

8 § Förutsättningar för beviljande av understöd 

9 § Finansiering och intäkter av projektet eller verksamheten 

10 § Överföring av understöd 

11 § Understödets maximibelopp 

12 § Understödsformer 

13 § Förutsättningar för stödberättigande 

14 § Stödberättigande kostnader för projekt eller verksamhet 

15 § Lönekostnader 

16 § Resekostnader 

17 § Stödberättigande i fråga om kostnader för upphandlingar 

18 § Maskiner och anordningar och stödberättigande kostnader för dem 

19 § Små anskaffningar 

20 § Avskrivningar på anläggningstillgångar och fast egendom 

21 § Kostnader som inte omfattas av understödet 

22 § Stödberättigande i fråga om mervärdesskatt 



 

4 kap. Engångsersättning, kostnader som ersätts enligt ett procenttal samt standardiserade skalor av 
enhetskostnader 

23 § Engångsersättning 

24 § Indirekta kostnader som ersätts enligt ett procenttal 

25 § Direkta kostnader som ersätts enligt ett procenttal (= Schablonfinansiering för andra direkta 
kostnader än lönekostnader / 40 %) 

26 § Lönekostnader som ersätts enligt ett procenttal 

27 § Standardiserade skalor av enhetskostnader  

28 § Standardiserade skalor av enhetskostnader för lönekostnader 

 

5 kap. Ansökan, beviljande och utbetalning av understöd 

29 § Ansökan om understöd 

30 § Understödsbeslutet 

31 § Ansökan om utbetalning 

32 § Utbetalning av understöd 

33 § Understödsposter 

34 § Förskott och utbetalning av förskott 

35 § Ändring av understödsbeslutet 

 

6 kap. Särskilda bestämmelser 

36 § Förfarande vid granskning av gemensamma särskilda åtgärder 

37 § Styrgrupp 

38 § Användningssyfte, mottagare, utdelning och rapportering i fråga om anslaget enligt artikel 16 i 
förordningen om Asyl- och migrationsfonden 

39 § Användningssyfte, mottagare, utdelning och rapportering i fråga om anslaget enligt artikel 17 i 
förordningen om Asyl- och migrationsfonden 

40 § Uppgifter som förutsätts i fråga om anslagen enligt artiklarna 16 och 17 i förordningen om 
Asyl- och migrationsfonden 

42 § Fastställande och ändring av planen för användning av tekniskt bistånd 

43 § Ikraftträdande 


