
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

  Anvisning till kommunerna  VN/11845/2022 
  21.12.2022   VN/34166/2022 

Handlingsprogram/Brådskande vidarebosättning/Anvisning/2023 

ANVISNING TILL KOMMUNERNA FÖR ANSÖKAN OM TILLÄGGSSTÖD FÖR MOTTAGANDE AV 
KVOTFLYKTINGAR I AKUT BEHOV AV VIDAREBOSÄTTNING 2023 

 
Från arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för stöd för anvi-
sande av flyktingar till kommunerna och integration (nedan handlingspro-
grammet för anvisande till kommunerna) betalas till kommunerna i form av 
statsunderstöd ett tilläggsstöd för mottagande av kvotflyktingar som anlän-
der till kommunen och som är i akut behov av vidarebosättning.  
 
Tilläggsstödet beviljas för personer som anländer till Finland som kvotflyk-
tingar och som UNHCR har klassificerat som personer i akut behov av vi-
darebosättning på grund av deras situation (akuta fall). 
 
Syftet med tilläggsstödet är att påskynda placeringen i kommuner av perso-
ner som omfattas av flyktingkvoten och som är i akut behov av vidarebo-
sättning. För att kommunerna ska få tilläggsstöd krävs det därför att de på 
förhand förbinder sig att ta emot minst fem kvotflyktingar i akut behov av 
vidarebosättning varje år.   
 
På stödet tillämpas denna anvisning samt statsunderstödslagen 
(688/2001). Tilläggsstöd kan endast betalas ut i enlighet med anvisning-
arna för handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna 
och det anslag som fastställts i beslutet om tilläggsstöd. 
 
Denna anvisning har fastställts genom arbets- och näringsministeriets be-
slut 21.12.2022 om tilläggsstöd för mottagande av flyktingar. Anvisningen 
gäller från och med den 21.12.2022. Anvisningen uppdateras årligen.  

Ansökningstiden är fortlöpande från och med den 1 februari 2023  

Ansökan om tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning är fortlöpande 
under programperioden för handlingsprogrammet för anvisande till kommu-
nerna (2022–2027). Villkoren för tilläggsstöd ska dock uppfyllas årligen och 
stödet ska sökas inom den tid som anges nedan.  
 
År 2023 kan kommunerna ansöka om tilläggsstöd för mottagande av kvot-
flyktingar som anlänt till kommunen 2023 och som är i akut behov av vida-
rebosättning. Dessutom kan kommunerna ansöka om tilläggsstöd för per-
soner med akut behov av vidarebosättning som anlänt till kommunen i no-
vember och december 2022. Kommunen ska senast före utgången av juni 
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följande år lämna in en ansökan för kvotflyktingar som anlänt till Finland 
2023 och som är i akut behov av vidarebosättning.  

 
Tilläggsstöden inom handlingsprogrammet för stöd för anvisande av flyk-
tingar till kommunerna och integration betalas till kommunerna i form av 
statsunderstöd ur det särskilda anslaget för vidarebosättning ur AMIF-fon-
den (under moment 26.01.26.2 AMIF särskilda anslag). Arbets- och nä-
ringsministeriet utfärdar anvisningar för användningen av anslaget och föl-
jer användningen av anslaget.  
 
För utbetalningen av tilläggsstödet svarar närings-, trafik- och miljöcen-
tralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltnings-
center (utvecklings- och förvaltningscentret). Bestämmelser om understöd 
ur det särskilda anslaget för vidarebosättning för arbets- och näringsmi-
nisteriets förvaltningsområde finns i statsrådets förordning om fonderna 
inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 
(119/2022).  

En förutsättning för stödet är att kommunen på förhand har förbundit sig till att ta emot flyk-
tingar 

Tilläggsstödet kan beviljas en kommun som uppfyller följande villkor: 
 
 Kommunen har avtalat med NTM-centralen om beredskap att ta 

emot kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning under 2023. 
Kommunen har avtalat om beredskap med närings-, trafik- och mil-
jöcentralen innan urvalet av personer som ska tas emot i kommu-
nen gjorts. NTM-centralen har förmedlat information om kommu-
nens beredskap skriftligen till både handlingsprogrammet för anvi-
sande till kommunerna och Migrationsverket innan kommunen väl-
jer vilka personer den tar emot. Informationen kan förmedlas an-
tingen per e-post (kuntiinohjaaminen.tem@gov.fi och tur-
vapaikkayksikko.kunta@migri.fi) eller via UMA-systemet.  

 Kommunen har ingått ett avtal med närings-, trafik- och miljöcen-
tralen om anvisande av flyktingar till kommunen och integration i 
kommunen, och den har ett gällande program för integrationsfräm-
jande. 

 
Om tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning söks för en kvotflykting 
som anlänt till kommunen som minderårig utan vårdnadshavare och som är 
i akut behov av vidarebosättning, utgör ett på förhand ingått avtal med 
NTM-centralen om mottagande av personer i akut behov av vidarebosätt-
ning inte ett villkor för tilläggsstödet. I undantagsfall, då de myndigheter 
som ansvarar för placeringen i kommunerna anser det motiverat att anvisa 
en person som är i behov av brådskande vidarebosättning till en kommun 
som inte har ingått avtal på förhand, kan tilläggsstöd beviljas kommunen. 
 
Om ovannämnda villkor uppfylls kan tilläggsstöd beviljas också kommuner 
som år 2022 förbundit sig att ta emot minst fem flyktingar i akut behov av 
vidarebosättning, om mottagandet av orsaker som inte beror på kommunen 
har skjutits fram till 2023.  
 
Personer i akut behov av vidarebosättning som väljs till Finland inom flyk-
tingkvoten 2023 kan på grund av urvals- och researrangemangen anlända 
även 2024. 
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Tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning betalas endast till den första 
faktiska hemkommunen där en person som omfattas av tilläggsstödet regi-
streras när hen kommer till Finland.  

Tilläggsstödets belopp 

Tilläggsstöd kan beviljas till ett belopp av 
• 3 422,50 € för personer under 7 år 
• 1 150 € för akuta fall som fyllt 7 år  

kvotflyktingar som är i akut behov av vidarebosättning. 

Ansökan och ansökningstid 

Ansökningstiden för tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning börjar den 
1 februari 2023. Kommunen kan ansöka om tilläggsstödet när de personer 
med akut behov av vidarebosättning som tagits emot har flyttat till kommu-
nen. Kommunen ska senast före utgången av juni 2024 ansöka om tilläggs-
stöd för mottagande av kvotflyktingar som anlänt till kommunen 2023 och 
som är i akut behov av vidarebosättning.  
 
Tilläggsstödet söks hos utvecklings- och förvaltningscentret. Kommunerna 
ska ansöka om tilläggsstöd via regionförvaltningens e-tjänst på adressen 
sahkoinenasiointi.ahtp.fi.  
 
Endast en bemyndigad person kan lämna in ansökan om ersättning. Den 
bemyndigade uträttar ärenden för sin organisation genom att logga in i e-
tjänsten med Suomi.fi-identifiering. Ansökan om ersättning och bilagorna till 
ansökan kan fyllas i under ”Integrationsersättningar till kommunerna” i e-
tjänsten. 

 
Bifogat finns utvecklings- och förvaltningscentrets anvisningar om hur man 
anhåller om utbetalning i regionförvaltningens e-tjänst. 

 

Behandling av personuppgifter 

I den personförteckning som kommunerna ska bifoga ansökningarna sam-
las endast in sådana uppgifter som behövs för att tilläggsstödet ska kunna 
beviljas. Uppgifterna i personförteckningen behandlas endast som en del 
av tilläggsstödets utbetalningsprocess och vid eventuella projektrevisioner. 
Uppgifterna behandlas som sekretessbelagda och lämnas inte ut till andra 
myndigheter eller aktörer utanför statsförvaltningen. 
 
Dataskyddsbeskrivning för tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning 

Ytterligare information 

Ansökan om ersättningar 
 

Mer information om ansökan om tilläggsstöd kan fås via e-postkontakt till 
utvecklings- och förvaltningscentret: maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-
keskus.fi. 

Handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna 
 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/
https://kotoutuminen.fi/sv/tillaggstod-for-bradskande-vidarebosattning-2023
mailto:maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi
mailto:maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi


  

4/4 
  

 

Ytterligare information om villkoren för och ansökan om stödet fås per e-
post från koordinationsteamet för handlingsprogrammet på adressen syl-
via.tem@gov.fi. Från och med den 2 januari 2023 är e-postadressen kuntii-
nohjaaminen.tem@gov.fi.  
 
Handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna admini-
streras vid arbets- och näringsministeriet av enheten för arbetskraftsinvand-
ring och integration. Syftet med handlingsprogrammet är att göra det smidi-
gare att anvisa flyktingar till kommuner och att utveckla stödet för integrat-
ion. 
 
Handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna finansie-
ras med ett särskilt anslag för vidarebosättning ur EU:s asyl-, migrations- 
och integrationsfond (AMIF). Inom arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde riktas anslaget till utvecklings- och förvaltningscentret, som 
svarar för utbetalningen av ersättningar till kommunerna för mottagande 
och integration av flyktingar. 
 
Läs mer på webbplatsen integration.fi 
 

• Anvisningar för ansökan 
• Ytterligare information om handlingsprogrammet  

  

BILAGOR  Personförteckning (Handlingsprogram/Brådskande vidarebosättning/Per-
sonförteckning/2023) 

 
 Utvecklings- och förvaltningscentrets anvisningar om hur man anhåller om 

utbetalning i regionförvaltningens e-tjänst. 
 

Beslut om tilläggsstöd som år 2023 betalas till kommunerna för mottagande 
av flyktingar, den 21 december 2023.  

 

mailto:kuntiinohjaaminen.tem@gov.fi
mailto:kuntiinohjaaminen.tem@gov.fi
https://kotoutuminen.fi/sv/tillaggstod-for-bradskande-vidarebosattning-2023
https://kotoutuminen.fi/sv/handlingsprogrammet-for-stod-for-anvisning-till-kommunerna
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