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Informationsbilaga till anvisningen om ansökan om tilläggsstöd för mottagande av kvotflyk-
tingar i behov av brådskande vidarebosättning

En del av kvotflyktingarna behöver brådskande vidarebosättning

Cirka 10 procent av Finlands flyktingkvot utgörs av flyktingar
som enligt UNHCR är i behov av brådskande eller synnerligen
brådskande vidarebosättning, dvs. så kallade akuta fall. Orsa-
kerna till behovet av brådskande vidarebosättning kan vara be-
hov av internationellt skydd eller andra orsaker, t.ex. hälsoskäl
eller humanitära skäl.

På grund av behovet av brådskande vidarebosättning väljs de
personer som kommer hit som akuta fall på basis av dokument
vid Migrationsverket. Urvalsvillkoren och ankomstprocessen till
Finland är desamma som för andra kvotflyktingar. Migrations-
verket begär vid behov ett utlåtande av Skyddspolisen eller en
sakkunnigläkare till stöd för urvalsbeslutet. De personer som
väljs till Finland får flyktingstatus.

De akuta fallen väljs i allmänhet utan någon avgränsning i
fråga om region eller nationalitet. Det är UNHCR:s mål att de
som är i behov av brådskande vidarebosättning ska komma till
det mottagande landet ungefär inom sex veckor efter att de har
valts. För de som klassas som ytterst akuta fall är målet att
mottagandet ska kunna ske ännu snabbare.

Kommuner som tar emot akuta fall kan ansöka om tilläggsstöd

Kommuner som har förberett sig på att ta emot akuta fall be-
hövs fortlöpande för att Finland ska kunna ta emot de valda
flyktingarna inom en sådan tidsram som den brådskande vida-
rebosättningen kräver. Från arbets- och näringsministeriets
Sylvia-projekt betalas som statsunderstöd tilläggsstöd till kom-
muner som tar emot minst fem akuta fall under 2018. Ytterli-
gare information om ansökan om tilläggsstöd finns i den anvis-
ning som meddelades 21.11.2017. Den finns på adressen
http://kotouttaminen.fi/sv/tillaggsstod-for-mottagande-av-akuta-
fall.

Sylvia-projektet samordnas av arbets- och näringsministeriet och finansie-
ras av asyl-, migrations- och integrationsfonden. Syftet med projektet är att
främja placerandet av flyktingar som får internationellt skydd i kommunerna
och utveckla mottagande och integration som beaktar flyktingarnas behov.
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