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Enligt sändlista

Begäran om utlåtande gällande en överenskommelse mellan Finland och Estland om befolkningsregistrering
Bakgrund
Finland och Estland förhandlar om en överenskommelse mellan staterna, vilken
skulle främja befolkningsregistreringen och informationsutbytet i situationer där
en person flyttar från den ena staten till den andra. Överenskommelsen hör till
finansministeriets förvaltningsområde, och ministeriet har lagt fram ett förhandlingsinitiativ på våren 2016. Förhandlingarna om överenskommelsen hänger ihop
med de resolutioner som Finlands och Estlands regeringar kom överens om på sitt
jubileumsmöte den 7 maj 2018. Enligt resolutionen om digitalt samarbete ska regeringarna säkerställa och vidta de åtgärder som behövs för att de pågående projekten för informationsutbyte ska slutföras enligt tidtabellen under åren 2018 och
2019.
Finansministeriet ber om utlåtanden gällande utkastet till en överenskommelse
mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering om befolkningsregistrering. Särskilt ber ministeriet om utlåtanden gällande huruvida det är
ändamålsenligt att underteckna överenskommelsen, vilka bestämmelser som förutsätter riksdagens medverkan samt vilka åtgärder överenskommelsen förutsätter
inom de olika förvaltningsområdena.
En svensk översättning av bedömningspromemorian levereras omedelbart efter
att den blivit färdig.
Mål
Syftet med den överenskommelse som staterna förhandlar om är att stödja befolkningens rörlighet mellan Finland och Estland samt att underlätta befolkningsregistreringen i staterna. Målet är att en person ska kunna ha en registrerad vanlig
vistelseort endast i en av de två staterna åt gången och att beslutet om vistelseorten vid flyttning ska registreras i båda staternas befolkningsdatasystem. Å andra
sidan syftar överenskommelsen till att säkerställa att personen inte blir utan en
vanlig vistelseort när han eller hon flyttar mellan länderna.
Överenskommelsen skulle även främja utbytet av befolkningsdata mellan ländernas befolkningsdatasystem. En person som flyttar mellan länderna skulle inte behöva visa upp särskilda intyg om de uppgifter som myndigheterna utbyter med
stöd av överenskommelsen. I anmälningsförfarandet skulle elektroniska metoder
användas mellan registreringsmyndigheterna.
Överenskommelsen ska undertecknas på våren 2019.
Svarsinstruktioner till mottagarna
Finansministeriet ber er om ett utlåtande gällande utkastet till en överenskommelse mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering om
befolkningsregistrering. Även andra än de som nämns under rubriken Sändlista
kan lämna ett utlåtande.
Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som
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publicerats på webbplatsen utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat
per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av utlåtandena ber finansministeriet att utlåtandena struktureras enligt följande:
Allmänna kommentarer om överenskommelsen
-

Allmänna kommentarer om överenskommelsen
Kommentarer om målen och tillämpningsområdet för överenskommelsen
Kommentarer om förfarandet gällande flyttning
Kommentarer om informationsutbytet och behandlingen av information

Överenskommelsens ändamålsenlighet
-

Remissinstansens 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 av överenskommelsen sådana ändringar i den
nationella lagstiftningen som inte har beaktats i bedömningspromemorian?
Övriga kommentarer om bestämmelser som förutsätter riksdagens medverkan

Konsekvenser och åtgärder
-

Kommentarer om överenskommelsens konsekvenser eller de åtgärder
som överenskommelsen förutsätter inom remissinstansens förvaltningseller verksamhetsområde

Övriga kommentarer
-

Övriga kommentarer

För att kunna lämna ett utlåtande ska den svarande registrera sig och logga in i
tjänsten utlåtande.fi. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten
finns på webbplatsen utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni
behöver hjälp med att börja använda tjänsten kan ni skicka e-post till adressen
lausunto.om@om.fi.
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi.
Tidsram
Vänligen lämna ert utlåtande till finansministeriet senast den 6 november 2018.
Beredare
Mer information ges av lagstiftningsrådet Maarit Huotari, tfn 029 553 0491, maarit.huotari(at)vm.fi.

