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  BESLUT   VN/32871/2021  
  22.12.2021   VN/10846/2021 

 

BESLUT OM STÖD SOM 2022 BETALAS TILL KOMMUNERNA FÖR MOTTAGANDE AV KVOT-
FLYKTINGAR I AKUT BEHOV AV VIDAREBOSÄTTNING  

Med finansiering från projektet Sylvia6 (VN/10846/2021; SMDno-2021-
497), som förvaltas av arbets- och näringsministeriet, stöds kommuner 
som tar emot flyktingar med ekonomiska tilläggsstöd. Stöden är av-
sedda för förberedelser för mottagande av flyktingar och för igångsät-
tande och utveckling av mottagandet i kommunerna. Genom detta be-
slut fastställs det stöd som 2022 betalas till kommunerna för mottagande 
av kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning (tilläggsstöd för bråds-
kande vidarebosättning). 
 
Sylvia-finansieringen är projektfinansiering som är helt och hållet utanför 
statsbudgeten. Projektet finansieras med medel ur asyl-, migrations- och 
integrationsfonden (AMIF). 

 
Genom detta beslut fastställs att tilläggsstöd för brådskande vidarebo-
sättning kan betalas till kommunerna 2022 i enlighet med anvisningar 
som utfärdats den 22 december 2021 och de blanketter för utbetalnings-
ansökan som anges i dem samt andra bilagor som förutsätts enligt an-
visningarna. 

 Anvisning till kommunerna om stöd som 2022 betalas till kommu-
nerna för mottagande av kvotflyktingar i akut behov av vidarebosätt-
ning (Sylvia/Brådskande vidarebosättning/Anvisning/2022; 
VN/32871/2021)  

 Anvisningar till utvecklings- och förvaltningscentret om det stöd som 
2022 betalas till kommunerna för mottagande av kvotflyktingar i akut 
behov av vidarebosättning (Sylvia/TEM-KEHA/Brådskande vidare-
bosättning/2022; VN/32871/2021 

 
Anvisningarna om tilläggsstöd följer de standardiserade skalor av en-
hetskostnader som det föreskrivs om i statsrådets förordning om fon-
derna inom området för inrikes frågor (351/2015) samt den godkända 
projektplanen för Sylvia6-projektet. Tilläggsstöd för brådskande vidare-
bosättning kan betalas till ett belopp av sammanlagt 192 540 euro. De 
tilläggsstöd som finansieras av Sylvia6-projektet betalas till kommu-
nerna som statsunderstöd (budgetkonto 32.01.01.3, extern finansiering). 
På stödet tillämpas de anvisningar om tilläggsstöd som fastställts ge-
nom detta beslut samt statsunderstödslagen (688/2001). 
 
Genom detta beslut fastställs de ansöknings- och utbetalningsprocesser 
för stöden som preciserats i anvisningarna om tilläggsstöd. Utvecklings- 
och förvaltningscentret svarar för utbetalningen av tilläggsstöd i enlighet 
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med de anvisningar som fastställts. Kommunerna ska ansöka om stödet 
hos utvecklings- och förvaltningscentret via regionförvaltningens e-tjänst  

 
 

Sonja Hämäläinen  Minna Säävälä  
Migrationsdirektör  Ledande sakkunnig 
Enheten för arbetskraftsinvandring Ställföreträdande för chefen 
och integration  för integrationsteamet  
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BILAGOR  
 Anvisning till kommunerna (Sylvia/Brådskande vidarebosättning/Anvis-

ning/2022; VN/32871/2021) 
Anvisning till utvecklings- och förvaltningscentret (Sylvia/TEM-
KEHA/Brådskande vidarebosättning/2022; VN/32871/2021) 

 
SÄNDLISTA  NTM-centralernas och arbets-och näringsbyråernas utvecklings- och 

förvaltningscenter 
 
NTM-centralernas migrationschefer och kontaktpersoner i invandringsä-
renden 
Kommunerna 
 

FÖR KÄNNEDOM  Arbets- och näringsministeriet/specialmedarbetare Jokelainen 
Arbets- och näringsministeriet/enheten för arbetskraftsinvandring och 
integration 
 
Arbets- och näringsministeriet/redovisningen 
Styrgruppen för Sylvia-projektet 
Migrationsverket/asylenheten 

 


