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ANVISNING TILL KOMMUNERNA FÖR ANSÖKAN OM TILLÄGGSSTÖD FÖR MOTTAGANDE AV 
KVOTFLYKTINGAR I BEHOV AV BRÅDSKANDE VIDAREBOSÄTTNING 2019 

Från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt betalas som statsunderstöd tilläggs-
stöd för mottagande av akuta fall som anländer till kommunen 2019. Med akuta fall avses 
personer som anländer till Finland som kvotflyktingar och som UNHCR har klassificerat 
som personer som behöver brådskande vidarebosättning på grund av sin situation.  

 
Med tilläggsstödet strävar man efter att påskynda placeringen i kommunerna av akuta fall 
som ingår i flyktingkvoten. För att en kommun ska få tilläggsstöd förutsätts därför att kom-
munen på förhand har förbundit sig att ta emot minst fem kvotflyktingar som anländer 
som akuta fall under 2019.  
 
Denna anvisning har fastställts genom beslut av arbets- och näringsministeriet 
16.10.2018. 

Ett villkor för stödet är att kommunen på förhand förbundit sig till mottagande 

Tilläggsstöd kan beviljas en kommun som uppfyller följande villkor: 
 

 Kommunen har med närings-, trafik- och miljöcentralen (nedan NTM-centralen) på 
förhand skriftligt avtalat om beredskap att ta emot minst fem kvotflyktingar som har 
anlänt som akuta fall under 2019.  

 Kommunen har avtalat med NTM-centralen om beredskapen innan de personer som 
ska tas emot till kommunen väljs ut. 

 NTM-centralen har förmedlat informationen om kommunens beredskap till Sylvia-pro-
jektet och Migrationsverket innan kommunen väljer vilka personer den tar emot. 

 Kommunen har ingått ett avtal med NTM-centralen om anvisande av flyktingar till 
kommunen och främjande av integration, och den har ett gällande program för integ-
rationsfrämjande. 

Tilläggsstödets belopp 

Tilläggsstöd kan beviljas till ett belopp av 
• 3 422,50 € för akuta fall under 7 år 
• 1 150,00 € för akuta fall som fyllt 7 år.  

Ansökan och ansökningstid 

Kommunen kan ansöka om tilläggsstödet när de personer som tas emot som akuta fall 
har flyttat till kommunen. Tilläggsstödet söks direkt hos arbets- och näringsministeriet på 
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blanketten Sylvia/Akutafall/Utbetalningsansökan/2019. Bifoga en personförteckning på 
blanketten Sylvia/Akutafall/Personförteckning/2019. 
 
Ansökningsblanketten och personförteckningsblanketten finns på projektets sidor på 
webbplatsen integration.fi. 

 
Ansökningarna om tilläggsstöd ska ha inkommit till arbets- och näringsministeriet senast 
måndagen den 2 december 2019.  

 
Kommuner som har förbundit sig att ta emot akuta fall 2018 kan under 2019 ansöka om 
tilläggsstöd för akuta fall som anlänt till kommunen i december 2018 (1.12.–31.12.2018). 
Ansökan ska dock ges in senast den 2 december 2019.  
 
Ansökningarna sänds till följande adress: 

 
Arbets- och näringsministeriet/Registratorskontoret 
Sylvia-projektet 
PB 32 
00023 STATSRÅDET  

Behandling av personuppgifter 

I den personförteckning som kommunerna ska bifoga ansökningarna samlas endast in 
sådana uppgifter som behövs för att tilläggsstödet ska kunna beviljas. Uppgifterna i per-
sonförteckningen behandlas endast som en del av tilläggsstödets utbetalningsprocess 
och vid eventuella projektrevisioner. Uppgifterna behandlas som sekretessbelagda och 
lämnas inte ut till andra myndigheter eller aktörer utanför statsförvaltningen.  
 
Du kan läsa dataskyddsbeskrivningen på webbplatsen integration.fi. 

Mer information om Sylvia-projektet 

Sylvia-projektet samordnas av arbets- och näringsministeriet och finansieras av asyl-, mi-
grations- och integrationsfonden. Syftet med projektet är att främja placerandet av flyk-
tingar som får internationellt skydd i kommunerna och utveckla mottagnings- och integrat-
ionsarbetet. 

 
Sylvia-finansieringen är projektfinansiering som är helt och hållet utanför statsbudgeten. 
De tilläggsstöd som finansieras av Sylvia4-projektet betalas till kommunerna som statsun-
derstöd (budgetkonto 32.01.01.3, extern finansiering). På stödet tillämpas denna anvis-
ning samt bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001). 

Mer information finns på webbplatsen integration.fi 

• Anvisningar och ansökningsblanketter  
• Mer information om Sylvia4-projektet och projektpersonalens kontaktuppgifter 
• Mer information om ersättningar från staten för mottagande av flyktingar  

   

BILAGOR  Beslut om tilläggsstöd som år 2019 betalas till kommunerna för mottagande av flyktingar, 
utfärdad 16.10.2018  

Blanketten Sylvia/Akutafall/Utbetalningsansökan/2019 
 
Blanketten Sylvia/Akutafall/Personförteckning/2019 
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