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  BESLUT  VN/21155/2020 
  29.1.2021  VN/2395/2021 

 

BESLUT OM TILLÄGGSSTÖD SOM ÅR 2021 BETALAS TILL KOMMUNERNA FÖR MOTTA-
GANDE AV FLYKTINGAR 

Med finansiering från projektet Sylvia5 (VN/21155/2020; SMDno-2020-
2358), 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.  
 
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 från Sylvia-projektet kan 
betalas till kommunerna år 2021 i enlighet med följande anvisningar och 
de blanketter för utbetalningsansökan som anges i dem samt andra bila-
gor som förutsätts enligt anvisningarna. 

• Anvisning för ansökan om tilläggsdel till kalkylerad ersättning för 
2020 (Sylvia/Tilläggsdel/Anvisning/2021, utfärdad 29.1.2021)  

• Anvisning för ansökan om tilläggsstöd för mottagande av kvot-
flyktingar i behov av brådskande vidarebosättning 2021 (Syl-
via/Akutafall/Anvisning/2020, utfärdad 29.1.2021) 

• Anvisning till utvecklings- och förvaltningscentret för utbetalning 
under 2021 av tilläggsstöd för mottagande av flyktingar  
(TEM/KEHA/Sylvia-lisätuet/Ohje/2021, utfärdad 29.1.2021) 

 
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 Sylvia-projektet. Stöd kan betalas endast inom ramen 
för projektets budget: kalkylerad ersättning 1 841 966,00 euro och till-
äggsstöd for mottagande av kvotflyktingar i behov av brådskande vida-
rebosättning 288 810,00 euro. De tilläggsstöd som finansieras av Sylvia-
projektet betalas till kommunerna som statsunderstöd (budgetkonto 
32.01.01.3, extern finansiering). På stödet tillämpas de anvisningar om 
tilläggsstöd som fastställts genom detta beslut samt statsunderstödsla-
gen (688/2001). 

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen  

Ansökningsperioden för tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen är 
1.2.–30.4.2021. När det gäller tilläggsdelen till den kalkylerade ersätt-
ningen svarar närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och 
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näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter i enlighet med an-
visningarna för sakgranskning, fattande av beslut om utbetalning och 
utbetalningar av stöd med anledning av kommunernas ansökningar om 
utbetalning. Utvecklings- och förvaltningscentret fakturerar Sylvia-pro-
jektet för de utbetalda tilläggsstöden i enlighet med de anvisningar som 
centret meddelats. Arbets- och näringsministeriet svarar för samord-
ningen av Sylvia-projektet i sin helhet och för användningen av projektfi-
nansieringen. 

Tilläggsstöd för mottagande av akuta fall 

Kommunerna ansöker om tilläggsstöd för mottagande av kvotflyktingar i 
behov av brådskande vidarebosättning (s.k. akuta fall) direkt från arbets- 
och näringsministeriets Sylvia-projekt. Kommunerna kan ansöka om till-
äggsstöd för mottagande av akuta fall under tiden 1.2.−13.12.2021. 
 
I de anvisningar om tilläggsstöd som fastställts genom detta beslut pre-
ciseras ansöknings- och utbetalningsprocesserna för stöden. Kommu-
nerna ska vid ansökan använda de ansökningsblanketter och bilagor 
som anges i anvisningarna. 
 

 
 
Sonja Hämäläinen  Paula Karjalainen 
Migrationsdirektör  Konsultativ tjänsteman, 
   teamchef 
  

 Dokumentet är elektroniskt signerat. 
 
 
BILAGOR Anvisning till kommunerna för ansökan om tilläggsdel till kalkylerad er-

sättning för 2020 (Sylvia/Tilläggsdel/Anvisning/2021) 
• Blankett för ansökan om utbetalning av Sylvia-projektets tilläggsdel 

till kalkylerad ersättning (Sylvia/Tilläggsdel/Utbetalningsansö-
kan/2021) 

• Personförteckning för ansökan om utbetalning av Sylvia-projektets 
tilläggsdel till kalkylerad ersättning (Sylvia/Tilläggsdel/Personförteck-
ning/2021) 

 
Anvisningar till kommunerna för ansökan om Sylvia-projektets tilläggs-
stöd för mottagande av akuta fall 2021 (Sylvia/Akutafall/Anvisning/2021) 
• Blankett för ansökan om Sylvia-projektets tilläggsstöd för motta-

gande av akuta fall 2021 (Sylvia/Akutafall/Utbetalningsansö-
kan/2021) 

• Personförteckning för ansökan om Sylvia-projektets tilläggsstöd för 
mottagande av akuta fall (Sylvia/Akutafall/Personförteckning/2021) 

 
Anvisning till utvecklings- och förvaltningscentret för utbetalning under 
2021 av tilläggsstöd för mottagande av flyktingar (TEM/KEHA/Sylvia-
lisätuet/Ohje/2021) 

 
SÄNDLISTA NTM-centralernas och arbets-och näringsbyråernas utvecklings- och 
 förvaltningscenter 
 NTM-centralernas migrationschefer och kontaktpersoner i 
 invandringsärenden  
 Kommunerna 
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FÖR KÄNNEDOM Arbets- och näringsministeriet/specialmedarbetare Karjalainen och Re-
kilä 
Arbets- och näringsministeriet/enheten för arbetskraftsinvandring och 
integration 

 Arbets- och näringsministeriet/redovisningen 
 Styrgruppen för Sylvia-projektet 
 Migrationsverket/asylenheten 
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