Enligt sändlista

Begäran om utlåtande
Överenskommelse mellan Finland och Estland om folkbokföring
Bakgrund
Finland och Estland förhandlar om en bilateral överenskommelse som ska främja folkbokföringen
och informationsutbytet i situationer där en person flyttar från den ena staten till den andra.
Överenskommelsen hör till finansministeriets förvaltningsområde, och ministeriet lade fram ett
förhandlingsinitiativ våren 2016. Förhandlingarna hör samman med de resolutioner som Finlands
och Estlands regeringar kom överens om på sitt jubileumsmöte den 7 maj 2018.
Förhandlingarna har resulterat i en helhet bestående av två separata avtal varav den ena är ett
fördrag och den andra ett avtal mellan ämbetsverk. Finansministeriet begär utlåtanden om utkastet
till en överenskommelse mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering
om folkbokföring. Det förvaltningsavtal som hör nära samman med överenskommelsen är samtidigt
på remissbehandling. Det är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som undertecknar
och begär utlåtanden om förvaltningsavtalet. Eftersom överenskommelsen särskilt reglerar
registreringen av befolkningen i avtalsstaterna, handlar förvaltningsavtalet om kontinuerligt utbyte
av befolkningsdata mellan staterna. Remissinstanserna ska gärna läsa båda överenskommelserna
och materialet i den elektroniska utlåtandetjänsten.
Ministeriet önskar i synnerhet synpunkter på ändamålsenligheten i att underteckna
överenskommelsen, vilka bestämmelser som förutsätter riksdagens medverkan och vilka åtgärder
som krävs inom olika förvaltningsområden. En svensk översättning av bedömningspromemorian
sänds så fort den blir färdig.
Ett utkast till överenskommelsen har redan genomgått remissbehandling den 8 oktober 2018:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=95a30fdb-3f9f-466f-a01daf5a6603be81. Då lämnades 19 utlåtanden och dessa har i mån av möjlighet beaktats i de fortsatta
förhandlingarna. Avtalstexten har ändrats något under de fortsatta förhandlingarna och av den
orsaken ber finansministeriet om nya utlåtanden. Om ni anser att ert tidigare utlåtande beaktats på
tillbörligt sätt och ni inte har något nytt att tillägga, räcker detta som utlåtande.

Målsättning
Syftet med överenskommelsen är att stödja befolkningens rörlighet mellan Finland och Estland
samt att underlätta registrering av befolkningen i avtalsstaterna. Avsikten är att en person ska kunna
ha en registrerad stadigvarande bostadsort i endast en av staterna åt gången och att när personen
flyttar fattas beslutet om bostadsort på en gång så att det kan införas i de båda ländernas
befolkningsdatasystem. Avtalets syfte är också att säkerställa att en person vid flyttning mellan
staterna inte ska bli utan stadigvarande bostadsort.
Överenskommelsen ska också främja utbyte av befolkningsdata mellan ländernas
befolkningsdatasystem. En person som flyttar mellan länderna ska inte behöva visa upp särskilda

intyg om de uppgifter som myndigheterna utbyter med stöd av överenskommelsen. Det ska
användas elektroniska metoder för anmälningsförfarandet mellan registreringsmyndigheterna.
Överenskommelsen ska undertecknas hösten 2020.
Finansministeriet ber er lämna ett utlåtande om utkastet till en överenskommelse mellan Republiken
Finlands regering och Republiken Estlands regering om folkbokföring. Även andra än de som
nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Svarsanvisningar för mottagarna
Utlåtandet begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi
(www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att
underlätta behandlingen av svaren ber finansministeriet att utlåtandet delas in enligt de
mellanrubriker som finns i denna begäran om utlåtande.
Allmänna kommentarer om överenskommelsen
- allmänna kommentarer om överenskommelsen
- kommentarer om överenskommelsens målsättningar och tillämpningsområde
- kommentarer om förfarandet vid flytt mellan länderna
- kommentarer om utbyte och hantering av uppgifter.
Ändamålsenligheten i att underteckna överenskommelsen
- åsikt om huruvida det är ändamålsenligt att underteckna överenskommelsen.
Bestämmelser i överenskommelsen som förutsätter riksdagens medverkan
- Innehåller överenskommelsen bestämmelser som förutsätter riksdagens medverkan och som inte
har beaktats i bedömningspromemorian?
- Förutsätter ikraftträdandet sådana ändringar i den nationella lagstiftningen som inte har beaktats i
bedömningspromemorian?
- övriga kommentarer om de bestämmelser som förutsätter riksdagens medverkan.
Konsekvenser och åtgärder
- kommentarer om överenskommelsens konsekvenser eller de åtgärder som krävs inom
remissinstansens förvaltnings- eller verksamhetsområde.
Övriga kommentarer
- övriga kommentarer.
För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i utlåtande.fi. Närmare
anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar >
Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post:
lausunto.om@om.fi.
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Tidsplan
Vänligen lämna ert utlåtande till finansministeriet på webbplatsen utlatande.fi senast den 28 augusti
2020.
Beredare

Ytterligare information ges av Tanja Stormbom, konsultativ tjänsteman, tfn 029 553 01 36,
tanja.stormbom(at)vm.fi.
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