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ANVISNINGAR FÖR VERIFIERING AV MÅLGRUPPEN
AMIF-fondens målgrupp är tredjelandsmedborgare. Projektgenomföraren är skyldig
att verifiera att personerna i fråga hör till fondens målgrupp*.
Hur verifieras en målgrupp?
Vid evenemang som är riktade till en målgrupp ska deltagarna lämna underskrifter
och uppgifter om nationalitet. I syfte att verifiera tillhörandet till en målgrupp ska
arrangören av ett evenemang be att deltagarna uppvisar sina identitetsbevis eller
uppehållstillstånd och utifrån det framlagda dokumentet styrka att den uppgift om
nationalitet som meddelats i deltagarlistan överensstämmer. Verifieringen
dokumenteras t.ex. på en separat kontrollblankett. På kontrollblanketten ska man
anteckna varifrån uppgifterna om nationalitet verifierats (t.ex. från ett pass eller
uppehållstillstånd). På detta sätt undviker man kopiering av identitetsbevis eller
uppehållstillståndshandlingar.
Vid återkommande utbildningar (t.ex. språkutbildningar) är det inte ändamålsenligt
att begära uppgifter flera gånger. Med undantag för underskrifter ska uppgifter
begäras enbart en gång.
Om man på grund av integritetsskyddsrelaterade eller andra orsaker inte vill uppge
nationaliteten i dokumentet i fråga, ska arrangören av evenemanget verifiera att en
person hör till målgruppen genom att granska uppgiften om nationalitet antingen
från ett identitetsbevis eller från ett uppehållstillstånd och dokumentera
information.
För statslösa personer eller för personer med okänt medborgarskap antecknas i
punkten för medborgarskapsuppgiften att de är statslösa. Evenemangets arrangör
ska med hjälp av de framlagda handlingarna verifiera och dokumentera att personen
i fråga är statslös eller att personens medborgarskap är okänt.

*Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF (förordning Nr 516/2014)
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En mottagare av understöd ska förvara verifieringshandlingarna (kontrollblanketter)
och på begäran visa upp dem för den ansvariga myndigheten.
Nedan följer exempel på verifiering av målgruppen i olika projekt:
Utbildningar, klubbar, andra evenemang där deltagarna utgör en målgrupp:
o deltagarlistor till vilka följande uppgifter läggs till:
deltagarens namn
uppgifter om deltagarens nationalitet (samlas in en gång)
o kontrollblankett på vilken arrangören av evenemanget antecknar de
verifierade uppgifterna
Rådgivningstjänster
o blankett på vilken en person som hör till målgruppen och får rådgivning
antecknar följande uppgifter:
namn
uppgifter om nationalitet
o kundrådgivaren granskar uppgifterna om nationalitet från
uppehållstillståndskortet eller från identitetsbeviset
Evenemang som anordnas vid flyktingförläggningar, såsom infon:
o underskrifter av deltagarna
o bekräftelse av flyktingförläggningen om att personerna bor på
flyktingförläggningen
Intervjuevenemang (t.ex. intervjuer för att inhämta information med
målgruppen)
o blankett på vilken en person som hör till målgruppen antecknar följande
uppgifter:
namn
uppgifter om nationalitet
o intervjuaren granskar uppgifterna om nationalitet från
uppehållstillståndskortet eller från identitetsbeviset

Verifiering av kvotflyktingar:
o deltagarlistor jämte uppgifter om nationalitet
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o Listor från kommunerna i fråga för att verifiera kvotflyktingar

Evenemang som är riktade till andra än tredjelandsmedborgare (myndigheter,
arbetstagare osv.):
o undertecknade deltagarlistor (inte skäl att samla in uppgifter om
nationalitet)

Evenemang som är riktade till olika befolkningsgrupper, såsom seminarier och
konferenser (utan krav på avgränsning av målgruppen)
o deltagarlistor med underskrifter
UNDANTAG
Intervjuer, där personen samtycker till intervju endast under anonymitet:
uppgifter samlas inte in, men personen statistikförs inte i indikatorstatistiken
Om målgruppen inte har verifierats, har funktionen inte genomförts i enlighet med
programmets regler varvid de kostnader som funktionen i fråga har medfört
betraktas som icke stödberättigande.
Personuppgifterna ska behandlas enligt personuppgiftslagens bestämmelser.
Förvaringen och hanteringen av dokument ska ske i enlighet med
dataskyddslagstiftningen.
Mer information om verifiering av målgruppen i projekt ger den ansvariga
myndigheten (eusa@intermin.fi).

