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Arbets- och näringsministeriet 
PB 32 
00023 STATSRÅDET 

UNDERSTÖD FÖR ANSTÄLLNING AV ARBETSTAGARE I KOMMUNER SOM TAR EMOT 
KVOTFLYKTINGAR 

Ansökningstiden 1.2.–30.4.2023 

Ansökan om statsunderstöd 

Förutom de särskilda villkoren för understöd tillämpas på understödet statsunderstödslagen 
(688/2001) och Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under 
programperioden 2021–2027 (119/2022). 

Spara blanketten på din dator före du fyller i den. Du kan fortsätta texten på ett annat papper. 

Sökarens uppgifter 

Kommun som ansöker Samarbetande kommuner 

FO-nummer Adress 

Postnummer Postanstalt 

Kontaktperson 

E-post Telefon 

mailto:kirjaamo.tem@gov.fi
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Villkoren för understöd 

Kommun som ansöker om understöd har mottagit kvotflyktingar under 2021–
2022 eller ämnar motta kvotflyktingar under år 2023. 

Året då kvotflyktingarna togs emot 

2021 

2022 

2023 

Kommunen eller de samarbetande kommunerna har redan före ansökningen 
fördelat resurser för tjänsterna för mottagning av flyktingar och stödet för 
integration genom minst en personresurs på hel- eller deltid.  

Namn för den person som redan under ansökningstiden arbetar med mottagandet och integrationen 
av flyktingar  

Titel E-post

Beskrivning av servicen och kundgrupperna för mottagandet och integrationen av flyktingar i 
kommunen / kommunerna 
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Arbetsbeskrivningen för en person som anställs med understöd ska i sin helhet 
anknyta till mottagandet av flyktingar och tjänster som främjar integration i 
kommunen. 

Beskrivning av arbetsuppgifterna för den arbetstagare som anställs med understödet och var i 
organisationen denna person är placerad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den tid som kommunen ansöker om understöd för (understöd beviljas högst fram till 30.6.2025, dock 
för minst 12 månader) 

Kontoinnehavare Sökandens kontonummer  
IBAN                                                  

BIC 
 

Datum 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift (den som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt) 
 
 
 
 
Namnförtydligande 
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 Lönekostnader som ersätts med understöd 

Månadslön utan arbetsgivarens bikostnader för den arbetstagare som anställs med understödet 
(€/mån.) 
 

 
 
 
Specifikation av 
lönekostnaderna 

2023 2024 2025 Totalt 

Lönekostnader utan 
arbetsgivarens bikostnader 
(inklusive semesterpenning) 

    

Arbetsgivarens bikostnader 
(inklusive bikostnader för 
semesterpenning) 

   

Lönekostnaderna 
sammanlagt 
 

   

Annan finansiering 

Annat stöd eller understöd, till exempel lönestöd, får inte riktas till lönekostnader som ersätts med 
understödet. Kommunens självfinansieringsandel av de lönekostnader som stöds med detta 
understöd är minst 20 procent. 
 

Bilagor till ansökan 

Om understöd söks av en kommun eller kommuner som mottar kvotflyktingar år 2023 ska till 
ansökan bifogas det bekräftelse om mottagandet som ingåtts med NTM-centralen. Bifogas är ett 
villkor för understöd och bevisar att mottagandet planeras enligt understödets villkor. Bekräftelsen 
kan upprättas på valbart sätt och även en e-postdiskussion godkänns. Om kommunen/kommunerna 
har mottagit kvotflyktingar 2021–2022 behövs ingen motsvarande bilaga. 
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 Plan för hur understödet ska användas när mottagandet och integrationen av flyktingar 

ordnas 

Behovsbeskrivning; varför söks understödet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål; vad strävar man efter att uppnå med understödet under samma tidsperiod? 
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Kvotflyktingar som målgrupp för arbetet: på vilket sätt stöder understödet mottagandet och 
integrationen av kvotflyktingar i kommunen och regionen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektorsövergripande samarbete; på vilket sätt stöder understödet samarbetet mellan kommunen och 
välfärdsområdet i mottagandet av flyktingar? Samarbetet med övriga lokala och regionala aktörer? 
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Anvisning för ifyllande av ansökningsblanketten 

Sökande kommunens uppgifter 

• Sökande kommunens uppgifter: Sökande kommunens namn och kontaktinformation. Om
understöd söks gemensamt med andra kommuner, namnen på de kommuner som
samarbetar. Understödstagaren kan vara en kommun som mottar kvotflyktingar eller
samarbetande kommuner som mottar kvotflyktingar tillsammans. Lönekostnader i enlighet
med understödet betalas emellertid endast till en kommun (ansökande kommun).

• Sökande kommunens kontaktpersonensuppgifter: Kontaktpersonens namn och
kontaktinformation.

Villkoren för understöd 

• Mottagande av kvotflyktingar: Arbets- och näringsministeriet kontrollerar att villkoret
uppfylls bland Migrationsverkets uppgifter om kvotflyktingar som kommit till Finland. Om
kommunen mottar kvotflyktingar år 2023 är ett villkor för stöd att kommunen har
överenskommit om mottagandet skriftligen med NTM-centralen.

• Resurser för tjänsterna för mottagning av flyktingar och stödet för integration: Namn
och kontaktinformation för den person som redan under ansökningstiden arbetar med
mottagandet och integrationen av flyktingar. Om det finns flera chefens uppgifter.

• Arbetsuppgifterna för den arbetstagare som anställs med understödet:
Arbetsbeskrivningen för en person som anställs med understöd ska i sin helhet anknyta till
mottagandet av flyktingar och tjänster som främjar integration i kommunen. Kvotflyktingar
ska vara den centrala målgruppen för arbetet, men arbetet kan även främja integrationen av
övriga invandrarkunder och tjänster i kommunen/kommunerna.

• Övriga uppgifter: Den tid som kommunen ansöker om understöd för, kommunens
kontouppgifter och underskrift.

Lönekostnader som ersätts med understöd 

• Specifikation av lönekostnaderna: Specifikation av lönekostnaderna för den arbetstagare
som rekryteras med understödet utan arbetsgivarens bikostnader samt redogörelse av
arbetsgivarens bikostnader. Lönekostnaderna ersätts retroaktivt med understödet enligt
faktiska kostnader. Som godtagbara kostnader räknas löner som för varje löntagare utgör
högst ett belopp som motsvarar en årslön på 70 000 euro. Det beviljade understödet utgör
80 % av den rekryterade personens lönekostnader (exklusive arbetsgivarens lagstadgade
bikostnader). Med understödet ersätts inte arbetsgivarens lagstadgade bikostnader, såsom
arbetsgivarens sjukförsäkrings- och arbetspensionsavgifter. Tiden för vilken kommunen får
ersättning för lönekostnader kan börja tidigast den dag då arbets- och näringsministeriet
mottar ansökan, emellertid tidigast den 1 februari 2023. Stödberättigande kostnader kan
uppstå under tiden 1.2.2023–30.6.2025.

• Övrig finansiering: Annat stöd eller understöd, till exempel lönestöd, får inte riktas till
lönekostnader som ersätts med understödet. Kommunens självfinansieringsandel av de
lönekostnader som stöds med detta understöd är minst 20 procent.
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