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Enligt sändlista 
 
 
 

Begäran om utlåtande om lagutkastet om förvaltning av fonderna 
inom området för inrikes frågor och dess detaljmotiveringar 

Inrikesministeriet begär av de parter som nämnts på sändlistan utlåtanden om 
arbetsgruppens förslag om reformen av bestämmelserna om fonderna för 
inrikes frågor. 

I utkastet till propositionen föreslås att en ny lag stiftas om förvaltning av 
fonderna för inrikes frågor. I lagen skulle föreskrivas om den nationella 
beredningen, samordningen, förvaltningen och övervakningen av 
programmen av Europeiska unionens fonder för inrikes frågor under EU:s 
programperiod 2021–2027. I lagen skulle föreskrivas om anordnandet av 
programarbetet, de nationella behöriga myndigheterna och övriga parter som 
deltar i verkställigheten av programmen. Vidare skulle man med lagen 
fastställa allmänna bestämmelser om förutsättningarna och villkoren för, 
ansökan om samt beviljandet, betalningen och övervakningen av understöd 
som beviljas ur medel av fonderna för inrikes frågor. Bestämmelserna i 
statsunderstödslagen (688/2001) skulle komplettera de föreslagna 
bestämmelserna.   

För programperioden 2021–2027 kommer det att inrättas tre fonder inom 
området för inrikes frågor: asyl- och migrationsfonden, fonden för inre 
säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering som en del av 
fonden för integrerad gränsförvaltning.  

Med Europeiska unionens fondspecifika förordningar om fonderna för inrikes 
frågor och den allmänna förordningen skapar man ett ramverk för 
finansieringen av Europeiska unionens inrikes frågor och dess verkställighet. 
Fondernas syften och tillämpningsområden samt finansierings- och 
verkställighetsramen definieras i de fondspecifika förordningarna. Allmänna 
finansieringsregler som gäller alla fonder fastställs i Europeiska unionens 
allmänna förordning om fonderna för inrikes frågor. Finansieringsreglerna 
fastställer bl.a. reglerna för programplaneringen, administrationen och 
övervakningen av  programmen samt understödsformerna. Trots att det är 
fråga om Europeiska parlamentets och rådets förordningar förutsätter den 
nya programperioden nationell lagstiftning. Europeiska unionens 
bestämmelser har upprättats på en allmän nivå, varför det är nödvändigt att 
fastställa mer detaljerade regler bl.a. för administrationen av fonderna och 
stödberättigande på en nationell nivå. Beredningen av Europeiska unionens 
förordningar pågår fortfarande på EU-nivån.  
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Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2021 och avses bli 
behandlad i samband med den.   

Motiveringarna (bilaga: detaljmotiveringar) på svenska kommer att läggas till 
på webbplatsen lausuntopalvelut.fi 26.6.2020 då översättningen blir klar. 

Utlåtandena ska lämnas in senast 17.8.2020. 

Inrikesministeriet bereder en möjlighet till er att lämna ert utlåtande om 
lagutkastet och dess detaljmotiveringar. Utlåtanden kan lämnas in till 
ministeriet även av parter som inte separat har nämnts på sändlistan. 
 
Vi ber er lämna era utlåtanden genom att besvara den begäran om utlåtanden 
som publicerats på lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in 
separat per e-post eller post. 

För att kunna lämna sitt utlåtande ska svararen registrera sig och logga in på 
webbplatsen lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av 
tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi under punkten Anvisningar > 
Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen 
lausuntopalvelu.om@om.fi. 
 
Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och publiceras på lausuntopalvelu.fi.  

Om inlämnandet av ett utlåtande via webbplatsen lausuntopalvelu.fi 
misslyckas, kan utlåtandet även skickas till inrikesministeriets 
registratorskontor till adressen kirjaamo@intermin.fi. Vi ber er använda 
diarienumret SMDno-2019-572 som referens för utlåtandena. 

Ytterligare information kan begäras av: 
 
specialsakkunnig Nina Routti-Hietala tfn 0295 488 242 
 
ledande sakkunnig Sanna Virtanen tfn 0295 488 300 
 
samt på adressen eusa@intermin.fi 
 

 
 

Överdirektör  Laura Yli-Vakkuri 

 

Specialsakkunnig Nina Routti-Hietala 

 

 

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. 
Inrikesministeriet den 17.06.2020 kl. 19:31. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen. 
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Bilagor De centrala förslagen (finska och svenska) 
Paragrafutkast (finska och svenska) 
Detaljmotiveringar finska (den svenskspråkiga versionen läggs till på 
webbplatsen lausuntopalvelut.fi 26.6.2020) 
Utkast till statsrådets förordning (finska och svenska) 
 

  
Sändlista 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  
Rådet för bedömning av lagstiftningen 
Justitiekanslersämbetet 
Statens revisionsverk  
Dataombudsmannen 
Diskrimineringsombudsmannen 
 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
Delegationen för etniska relationer (ETNO) 
Försörjningsberedskapscentralen 
Nödcentralsverket  
Krishanteringscentret (CMC) 
Migrationsverket 
Joutseno förläggning 
Räddningsinstitutet 
Helsingfors räddningsverk 
Birkalands räddningsverk 
Polisstyrelsen 
Centralkriminalpolisen 
Polisyrkeshögskolan  
Polisinrättningen i Helsingfors  
Livsmedelsverket 
Skyddspolisen 
Strålsäkerhetscentralen 
Institutionen för hälsa och välfärd 
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Statistikcentralen 
Tullen 
Statskontoret 
 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna  
Regionförvaltningsverken 
Finlands Kommunförbund  
Storstäder/regioncentrum (registratorskontor) 
Helsingfors  
Esbo  
Vanda  
Tammerfors  
Åbo  
Uleåborg  
Lahtis  
Kuopio  
Vasa  
Björneborg  
Jyväskylä  
Villmanstrand  
Joensuu  
Seinäjoki  
S:t Michel  
Rovaniemi  
Kouvola  
Karleby  
Tavastehus  
Kajana  
 
Akava rf 
Finlands Näringsliv EK  
Centralhandelskammaren  
KT Kommunarbetsgivarna 
Företagarna i Finland  
Fackföreningarnas centralförbund i Finland FFC rf  
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf  
SOSTE Finlands social och hälsa rf 
 
Föreningen Luckan i huvudstadsregionen rf 
Förbundet för mödra- och skyddshem 
Helsingfors Diakonissanstalt 
Förbundet för Mänskliga Rättigheter rf 
Inkerikeskus rf 
International Organization for Migration (IOM) 
Kanava nuoriso rf 
Medborgarorganisationernas konfliktförebyggande nätverk KATU rf 
Stiftelsen för kyrkans utlandshjälp 
WISE Laajan turvallisuuden verkosto 
LAB Ammattikorkeakoulu Ab 
Centralförbundet för Barnskydd rf 
Yrkeshögskolan Laurea Ab 
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Mannerheims Barnskyddsförbund 
Yrkeshögskolan Metropolia Ab 
Förbundet Monika-kvinnorna rf 
Samarbetsnätverket för mångkulturföreningar Moniheli rf 
Kvinnoorganisationer i samarbete - NYTKIS rf 
Flyktingrådgivningen rf 
Rädda Barnen rf 
Våldtäktskriscentralen Tukinainen 
Brottsofferjouren 
Humanistiska yrkeshögskolan Ab 
Finlands Brandbefälsförbund (SPPL) 
Finlands Flyktinghjälp rf 
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf (SPEK) 
Finlands Röda Kors 
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL) 
Tammerfors yrkeshögskola 
Åbo yrkeshögskola 
XAMK Ab 
Befolkningsförbundet rf 
 

  
För kännedom Inrikesminister Ohisalo 

Statssekreterare Parviainen 
Specialmedarbetare Laaksonen 
Kanslichef Pimiä 
Inrikes fondernas lagstiftningsarbetsgrupp 

 


