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ANVISNING OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNERNA FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR VID TILL-
LÄMPNING AV LAGEN OM FRÄMJANDE AV INTEGRATION (1386/2010)
(I första hand följs lagen och förordningen om främjande av integration samt ANM:s anvisning 29.10.2013
(TEM/2331/00.03.05.02/2013), anvisningen som UF-centret ger, kompletterar anvisningen om att ansöka om ersätt-
ning. Anvisningen uppdateras för att motsvara ANM:s anvisning när den uppdateras.)

UF-centret ersätter till kommunen kostnader orsakade av personer som finns nämnda i 2 §, 2 och 3 mom. i
integrationslagen, med stöd av avtalet mellan NTM-centralen och kommunen.

Kalkylerad ersättning
Ersättningens belopp
· under 7 år 6 845 € /år (570,42 € per månad, 19,01 € dag)
· över 7 år 2 300 € / år (191,67 € per månad, 6,39 € dag)

Ersättning betalas
· för invandrare godkända inom flyktingkvoten för 4 år och
· för personer som kommit via asylförfarandet för 3 år
· inkl. personer som kommit via familjeåterföreningsförfarandet

Ersättning för ordnande av inledande kartläggning
UF-centret ersätter till kommunen kalkylerad ersättning för inledande kartläggning enligt statsrådets för-
ordning 570/2011. Ersättningen betalas om invandraren när kommunen utför intervjun inte har planer på
att söka sig till arbetsmarknaden och till den inledande kartläggning som TE-byrån ordnar.

Ersättningens belopp
· engångsersättning 700 € per person

Engångsersättningar som betalas via SYLVIA-projektet för mottagande av personer som behöver
internationellt skydd
(Arbets- och näringsministeriet förvaltar SYLVIA-projektet och från AMIF-fondens projektfinansiering som förvaltas av
Inrikesministeriet, betalas via UF-centret tilläggsstöd som betalas som engångsersättning till kommuner för motta-
gande av flyktingar som behöver internationellt skydd. Dessa stöd grundar sig inte på lagen om främjande av integrat-
ion, utan är statsunderstöd för kommuner och för ansökan och beviljande av dem tillämpas specialanvisningar och
statsunderstödslagen. Penningbeloppet som årligen kan delas ut, bestäms utgående från antalet kvotflyktingar som
årligen kommer till Finland i den årliga ansökan. Anvisningen och utbetalningsansökningar för SYLVIA2-finansierings-
beslutets tilläggsstöd för år 2015 publiceras i början av 2016 och man ansöker om stöden retroaktivt. Angående till-
äggsstöden för år 2016 informeras senare. Arbets- och näringsministeriet ger kommunerna anvisningar om ansökan
för Sylvia-ersättningar i januari 2016).

FÖRFARANDET MED DEN KALKYLERADE ERSÄTTNINGEN HÅLLER PÅ ATT ÄNDRAS – LAKO AUTO-
PROJEKTET AUTOMATISERAR ERSÄTTNINGEN AV KOSTNADERNA

Med automatiseringen av de kalkylerade ersättningarna strävar man efter att underlätta kommunernas
administrativa börda. Man strävar efter att ersättningarna huvudsakligen skulle vara automatiserade
fr.o.m. 1.4.2016. Efter detta datum får kommunen den kalkylerade ersättningen automatiskt utan ansökan
för alla personer som omfattas av personkretsen, som har ersättningstid kvar, vars hemkommun har an-
tecknats i befolkningsregistret och personbeteckningen finns med i uppehållstillståndsuppgifterna.
Det är sannolikt att kostnader inte genast kommer att till fullo omfattas av automatiseringen, t.ex. är det
osäkert om ersättningar kan automatiseras för personer som kommit via familjeåterförening. Arbets- och
näringsministeriet stadfäster anvisningen om de kalkylerade ersättningarna för kommuner i början av år
2016. Utbetalaren av ersättningarna är fortfarande UF-centret. UF-centret behandlar även i fortsättningen
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de ersättningsansökningar om kalkylerade ersättningar som blir utanför automatiseringen, på basis av
kommunernas ansökningar.

ERSÄTTNINGAR SOM MAN ANSÖKER OM PÅ GRUND AV DE FAKTISKA KOSTNADERNA

Integrationsstöd och utkomststöd
· ersättningen betalas under 3 år

Ordnande av tolkning
· kommunen ersätts för kostnader som orsakats av ordnande av tolkning
· ersättningen har ingen tidsgräns

Ersättning för specialkostnader
UF-centret ersätter till kommunen social- och hälsovårdskostnader orsakade av personer som finns nämnda
i 2 §, 2 och 3 mom. i integrationslagen, på basis av avtal om ersättning för särskilda kostnader som ingåtts
mellan NTM-centralen och kommunen. Kostnader som har ansökts om utan avtal om ersättning för sär-
skilda kostnader kan inte godkännas att ersättas till kommunerna.

· kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig utan vårdnadshavare i ett fa-
miljegrupphem eller någon annan bostadsenhet enligt 28 § i integrationslagen och för familjevård,
stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att
den unga personen fyller 21 år

· betydande kostnader som kommunen orsakas av att ordna långvarig social- och hälsovård på grund
av skada eller sjukdom, högst under tio års tid

· av särskilda skäl för övriga kostnader som kommunen orsakats högst under tio års tid
· Dessutom kan kommunen med stöd av 53 § i lagen få ersättning för kostnader som orsakas av åt-

gärder och tjänster och ordnas på grund av specialbehov till följd av en persons ställning som offer
för människohandel och som arrangeras för att trygga personens säkerhet samt annat på grund av
personens ställning som offer.

ATT ANSÖKA OM ERSÄTTNINGAR

Ersättningstiden inleds
· Ersättningstiden inleds huvudsakligen då personen för första gången registrerats i hemkommunen

eller om uppgiften fattas från datumet då uppehållstillståndet beviljats

Ansökan om ersättning ska göras senast inom två år efter utgången av att det kalenderår upphört för vilket
ersättningar för verksamheten ansöks om.

En person som fått finskt medborgarskap omfattas inte av personkretsen för ersättning av kostnader.

Man ansöker om ersättning kvartalsvis

Som bilaga till blanketten ”ANSÖKAN OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNEN FÖR KOSTNADER”
TEM701 ska tillställas följande blanketter och utredningar

Ordnande av inledande kartläggning
Specifikation av inledande kartläggning TEM710

För de kalkylerade kostnadernas del
Specifikation av kalkylerade ersättningar TEM702a
Personförteckning, kalkylerade ersättningar TEM703
Personförteckning, kalkylerade ersättningar för personer 0-6 år TEM703a
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Personförteckning, kalkylerade ersättningar för personer över sju år TEM703b

Integrationsstöd, utkomststöd och återflyttningsbidrag
Personförteckning TEM704

Tolkning
Av det bifogade verifikatet ska framgå namnet på den som är föremålet för tolkningen, fö-
delsetid, beställare, datum, språk, tjänstens varaktighet och pris

För de särskilda kostnadernas del

Ersättningsspecifikation /sammandrag varav framgår personens namn, födelsetid, kostnader
som kommunen orsakats och utdrag ur bokföringen, kopior av verifikat, kostnadskalkyler el-
ler liknande tillräckliga utredningar

ANSÖKNINGSBLANKETTER HITTAR MAN UNDER ADRESSEN NEDAN
https://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yleiset/hakutulos/lomakehaku/in-
dex.html?e=1&s=66&r=1&stat=th&content=4

ANVISNING OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNERNA FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR VID TILLÄMP-
NING AV LAGEN OM FRÄMJANDE AV INTEGRATION (1386/2010)
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/41542

Underskrivna ersättningsansökningar och bilagor tillställs (obs! rätten att teckna under):

KONTAKTUPPGIFTERNA FÖR BETALNINGSOMRÅDENA

Nylands betalningsområde PB 1002
(Nyland) 00521 Helsingfors

betalningsomrade.nyland@ntm-centralen.fi

Östra betalningsområde PB 1000
(Södra Savolax, Norra Savolax, 80101 Joensuu
Norra Karelen) betalningsomrade.ostra@ntm-centralen.fi

Södra betalningsområde PB 3300
(Tavastland, Sydöstra Finland) 45101 Kouvola

betalningsomrade.sodra@ntm-centralen.fi

Norra betalningsområde PB 200
(Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten  90101 Uleåborg

betalningsomrade.norra@ntm-centralen.fi

Västra betalningsområde PL 1010
(Satakunta, Egentliga Finland) 20101 Åbo

betalningsomrade.vastra@ntm-centralen.fi

Mellersta betalningsområde PB 136
(Södra Österbotten, Mellersta 33101 Tammerfors
Finland, Birkaland, Österbotten) betalningsomrade.mellersta@ntm-centralen.fi


