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Enligt sändlista
Begäran om utlåtande
I bilaga lämnas ett utkast till utlåtande om den granskande arbetsgruppens förslag till
regeringen om en lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes
frågor samt arbetsgruppens förslag om ändring av statsrådets förordning. Ett utkast
till regeringsproposition finns i bilaga 1 i arbetsgruppens slutrapport. Bilaga 2 är ett
förslag till ändringar i förordningen. Ett utkast till regeringspropositionen finns i bilaga.
EU-fonderna för inrikesfrågor under programperioden 2014–2020 är asyl-, migrationsoch integrationsfonden (AMIF) samt fonden för inre säkerhet (ISF), som delas upp i
instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering samt för
polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.
Lagen om fonderna inom området för inrikes frågor (903/2014) trädde i kraft 1.1.2015
och förordningen om fonderna inom området för inrikes frågor (351/2015) 7.4.2015.
Halva programperioden för fondernas verkställande har nu gått, och inrikesministeriet
som administrerar fonderna anser det ändamålsenligt att tillsätta en arbetsgrupp för
halvtidsöversyn av lagstiftningen.
Arbetsgruppens uppgift var att bereda förslag till ändringar av lagen om fonderna
inom området för inrikes frågor samt förslag om ändringar av statsrådets förordning.
Projektets syfte var att utreda och på basis av det bereda motiverade förslag om
ändringar särskilt av de nationella programmen och verkställighetsprogrammen samt
utvidgningen av kategorin standardiserade skalor för enhetskostnader och särskilt
åtgärderna för återvändande. Arbetsgruppens syfte var att upprätta sitt förslag som
en regeringsproposition.
Inrikesministeriet ber instanserna som anges i sändlistan att lämna in sina yttranden
om den bifogade slutrapporten och dess bilagor senast den 25 augusti 2017
antingen via lausuntopalvelu.fi-sidorna eller via e-post till inrikesministeriets
registratorskontor på adressen kirjaamo@intermin.fi. Som yttrandets referens ber
vi er ange följande: SMDno-2016-1913.
Mer information i ärendet lämnas av konsultativ tjänsteman Pauliina Eskola
(pauliina.eskola@intermin.fi), specialsakkunnig Heidi Sulander
(heidi.sulander@intermin.fi) och överinspektör Elina Sillanpää
(elina.sillanpaa@intermin.fi). Under perioden 17.7.– 2.8.2017 kan mer information
begäras via adressen eusa@ntermin.fi.
Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet.
Inrikesministeriet den 30.06.2017 kl. 15:26. Registratorskontoret kan verifiera
underteckningen.
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Lagförslag 30.6.2017
Förslag till ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes
frågor (351/2015) 30.6.2017

Sändlista

Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Inrikesministeriet
Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen
Enheten för intern granskning
Polisavdelningen
Räddningsavdelningen
Migrationsavdelningen
Gränsbevakningsavdelningen
Skyddspolisen
Ålands landskapsregering
Polisstyrelsen
Polishögskolan
Migrationsverket
Finlands Kommunförbund
Tullen
Statens revisionsverk
Närings-, trafik- och miljöcentraler
Södra Österbotten
Södra Savolax
Tavastland
Sydöstra Finland
Kajanaland
Mellersta Finland
Lappland
Birkaland
Österbotten
Norra Karelen
Norra Österbotten
Norra Savolax
Satakunta
Nyland
Egentliga Finland
Esbo stad
Helsingfors stad
Jyväskylä stad
Kuopio stad
Uleåborgs stad
Rovaniemi stad
Tammerfors stad
Åbo stad
Vanda stad
Delegationen för etniska relationer (ETNO)
Förbundet för mödra- och skyddshem
Helsingfors Diakonissanstalt
Förbundet för Mänskliga Rättigheter RF
International Organization for Migration (IOM)
Joutseno förläggning
WISE Laajan turvallisuuden verkosto
Centralförbundet för Barnskydd rf
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Förbundet Monika-kvinnorna rf
Flyktingrådgivningen rf
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto, Moniheli ry
Våldtäktskriscentralen Tukinainen
Brottsofferjouren
Finlands Flyktinghjälp rf
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf
Räddningsverket, HelsingforsFinlands Röda Kors
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL)
Väestöliitto ry
Akava ry
Finlands Näringsliv rf
Fackföreningarnas centralförbund i Finland FFC rf
Löntagarcentralorganisationen STTK ry
För kännedom

Inrikesminister Paula Risikko
Kanslichef Päivi Nerg
Specialmedarbetare Tiina Rytilä

