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Enligt sändlista  

 

Begäran om utlåtande om utkastet till Fondens för inre säkerhet program för 
Finland 2021-2027  

För programperioden 2021-2027 grundas Fonden för inre säkerhet, som hör till Europeiska 

unionens fonder för inrikesfrågor. Andra fonder för inrikesfrågor under programperioden 

2021-2027 är asyl-, migrations- och integrationsfonden (eng. Asylum, Migration and 

Integration Fund AMIF) samt Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering 

(BMVI Instrument for Border Management and Visa Policy). För fonderna för inrikesfrågor 

utarbetas program som täcker hela programperioden 2021-2027.  

Inrikesministeriet begär ett utlåtande av alla instanser som nämns i distributionen gällande 

utkastet till programmet för fonden för inre säkerhet 2021–2027.  

Med medel ur Fonden för inre säkerhet kan man stödja bekämpning av terrorism, 

radikalisering, allvarlig och organiserad brottslighet samt cyberbrottslighet, skydd av kritisk 

infrastruktur och brottsoffer.  

Europeiska kommissionens preliminära uppskattning gällande finansieringen av Finlands 

program är 36,6 miljoner euro. Uppskattningen omfattar inte eventuella tilläggsandelar som 

fås i samband med mellanutvärderingen (2024).  

I programmet beskrivs utmaningar som identifierats inom branschen och en strategi för att 

svara på dem samt fastställs fondens särskilda mål och implementeringsåtgärder. I takt 

med att beredningen framskrider inkluderas även indikatorer som mäter implementeringen i 

programmet, en plan för allokering av finansieringen till åtgärder i enlighet med de särskilda 

målen samt en beskrivning av kommunikationsåtgärder som stöder implementeringen av 

programmet och implementeringen av partnerskapsprincipen.  

Programmen för fonderna för inrikesfrågor har förberetts under ledning av inrikesministeriet 

i en sektorsövergripande arbetsgrupp, till vilken hör med tanke på fonden viktiga 

representanter för centrala förvaltningsområden och intressenter. Vid sidan av 

arbetsgruppens arbete har man hört stats-, region- och lokalförvaltningens och 

organisationsfältets syn på de nationella behoven och tyngdpunkterna inom fondens 

verksamhetsområde. Under remissförfarandet ordnar inrikesministeriet riktade 

diskussionsmöten, till vilka man bjuder in bland annat organisationsaktörer och instanser 

som fått stöd av fonden under programperioden 2014-2020. Statsrådet godkänner 

programmet innan det förmedlas till Europeiska kommissionen.  
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Målet är att skicka programmet till kommissionen sommaren 2021. Programmet som 

skickas till kommissionen är mycket allmänt och det innehåller inte några detaljerade 

beskrivningar av åtgärderna som stöds. Inför implementeringen av programmet utarbetas 

en implementeringsplan, som uppdateras med 1–2 års mellanrum, i vilken man ger en 

närmare beskrivning av funktionerna som öppnas för ansökan. Utöver instanserna i 

distributionen kan utlåtande om programutkasten ges av andra instanser. Detta gör de via 

de begäran om utlåtande som publiceras på fondernas webbplatser.  

Utlåtandena begärs insändas senast 18.6.2021 till inrikesministeriets e-postadresser 

kirjaamo@intermin.fi och eusa@intermin.fi. 

Mer information om frågan ges av specialsakkunnig Virpi Karjalainen 

(virpi.karjalainen@intermin.fi), tfn 0295 488 392. 

 

Överdirektör Laura Yli-Vakkuri 

Konsultativ tjänsteman Pauliina Eskola 

Bilaga Utkast av Fondens för inre säkerhet program för Finland 2021-2027 
 

Sändlista Ålands landskapsregering  
Statsrådets kansli  
Utrikesministeriet  
Justitieministeriet  
Inrikesministeriet/avdelningarna (förvaltnings- och utvecklingsavdelningen, 
migrationsavdelningen, räddningsavdelningen, polisavdelningen, 
gränsbevakningsavdelningen), enheten för intern granskning och enheten för 
nationell säkerhet  
Försvarsministeriet  
Finansministeriet  
Undervisnings- och kulturministeriet  
Jord- och skogsbruksministeriet 
Kommunikationsministeriet  
Social- och hälsovårdsministeriet  
Miljöministeriet  
Arbets- och näringsministeriet  
Finanscontrollerfunktionen  
Statens revisionsverk  
Diskrimineringsombudsmannen  
Polisstyrelsen  
Tullen  
Migrationsverket  
Kommunförbundet  
Brottspåföljdsmyndigheten  
Riksåklagarens byrå  
Krishanteringscentret (CMC)  
Skyddspolisen  
Statskontoret  
SPEK  
Räddningsverken  
Räddningsinstitutet  
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Försvarsmakten  
Transport- och kommunikationsverket Traficom  
Försörjningsberedskapscentralen  
Finansbranschens Centralförbund  
Strålsäkerhetscentralen  
Meteorologiska institutet  
Nödcentralsverket  
Delegationen för etniska relationer (ETNO)  
Livsmedelsverket 
Institutet för hälsa och välfärd  
Statistikcentralen  
Närings-, trafik- och miljöcentralerna  
Regionförvaltningsverken  
Akava ry  
Finlands Näringsliv EK  
Centralhandelskammaren 
KT Kommunarbetsgivarna  
Företagarna i Finland  
Fackföreningarnas centralförbund i Finland FFC rf  
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf  
Helsingfors Diakonissanstalt  
Förbundet för Mänskliga Rättigheter rf  
Nationella människorättsinstitutionen/Människorättscentret  
Medborgarorganisationernas konfliktförebyggande nätverk KATU rf  
Stiftelsen för kyrkans utlandshjälp  
WISE Laajan turvallisuuden verkosto  
Centralförbundet för Barnskydd rf  
Brottsofferjouren  
Finlands Röda Kors 
         
 

För 
kännedom 

Minister Ohisalo  
Statssekreterare Olli-Poika Parviainen  
Kanslichef Kirsi Pimiä  
Specialmedarbetare Sami Kerman  
Specialmedarbetare Tiina Kivinen 
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