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Enligt sändlista

Begäran om yttrande om ändring av statsrådets förordning om
fonderna inom området för inrikes frågor
Bifogat skickas förslaget till ändring av statsrådets förordning om fonderna inom
området för inrikes frågor på remiss. Förslaget till ändring av förordningen och
utkastet till motiveringspromemoria bifogas denna begäran om yttrande.
Avsikten med de föreslagna ändringarna är att i fråga om personalkostnaderna
möjliggöra införandet av s.k. standardiserade skalor av enhetskostnader. För
närvarande kan personalkostnader endast ersättas på basis av faktiska och betalda
godtagbara kostnader. Modellen för standardiserade skalor av enhetskostnader
baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 om
allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett
instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande
av brottslighet samt krishantering, dvs. den s.k. horisontella förordningen.
Syftet med de ändringar som föreslås är att förenkla budgeteringen och
rapporteringen av personalkostnaderna inom de projekt eller verksamheter som
stöds med medel ur fonderna, samt att förenkla granskningen av kostnaderna.
Genom att förenkla förfarandena vill man underlätta såväl stödmottagarnas som
den ansvariga myndighetens arbete och minska den administrativa bördan för båda
parterna.
Inrikesministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna yttrande om
förslaget till ändring av förordningen och om utkastet till motiveringspromemoria
senast den 26 april 2019, antingen via webbplatsen utlåtande.fi eller per e-post till
inrikesministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@intermin.fi.
I yttrandet ska som referens användas SMDno-2019-561.
Ytterligare information ger:
Nina Routti-Hietala, specialsakkunnig, (nina.routti-hietala@intermin.fi) och
Elina Sillanpää, specialsakkunnig, (elina.sillanpaa@intermin.fi).
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Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet.
Inrikesministeriet den 08.03.2019 kl. 14:16. Registratorskontoret kan verifiera
underteckningen.

Bilagor

Utkast till statsrådets förordning
Utkast till promemoria

Sändlista

Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Inrikesministeriet
Förvaltnings- och utvecklingsenheten
Enheten för intern granskning
Polisavdelningen
Räddningsavdelningen
Migrationsavdelningen
Gränsbevakningsavdelningen
Ålands landskapsregering
Skyddspolisen
Polisstyrelsen
Polisyrkeshögskolan
Migrationsverket
Finlands Kommunförbund
Tullen
Statens revisionsverk
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Södra Österbotten
Södra Savolax
Tavastland
Sydöstra Finland
Kajanaland
Mellersta Finland
Lappland
Birkaland
Österbotten
Norra Karelen
Norra Österbotten
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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
Oulu förläggning
Nätverket för övergripande säkerhet WISE
Centralförbundet för Barnskydd rf
Monika-Naiset liitto ry
Flyktingrådgivningen rf
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry
Våldtäktskriscentralen Tukinainen
Brottsofferjouren
Finlands Flyktinghjälp rf
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddningsbranschens Centralorganisation
i Finland ry
Helsingfors stads räddningsverk
Finlands Röda Kors
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto - SVYL - Finljandskaja Assotsiatsija
Russkojazytchnyh Obstshestv - FARO ry
Väestöliitto ry
Akava ry
Finlands Näringsliv rf
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf

För kännedom

Inrikesminister Kai Mykkänen
Kanslichef Ilkka Salmi
Specialmedarbetare Tuomas Rautanen
Specialmedarbetare Titta Andersson-Bohren

