
Oktober 2020 / En säker hamn

Ersättningsförfarande
Förenklade instruktioner till åländska kommuner om 
ersättningsförfarandet gentemot finska staten



Personer som omfattas av ersättningar

• Flyktingkvoten

• Asyl

• Alternativt skydd

• Humanitärt skydd

• Beviljande av uppehållstillstånd på grund av hinder för avlägsnande ur landet

• Individuell mänsklig orsak

• Uteslutningsklausul

• Annan humanitär invandring

• Offer för människohandel

• Beviljande av fortsatt tillstånd

• Familjemedlemmar (till ovanstående grupper)



OBJEKT FÖR ERSÄTTNING ERSÄTTNINGSGRUND ERSÄTTNINGSTID KOMMENTAR

KOMMUNEN

Kalkylerad ersättning

Handleding av och rådgivning. Verksamhet 
som främjar integration för målgruppen.

• Personer under 7 år: 6 845 €/år 

• Personer över 7 år: 2 300 €/år 
• Kvotflykting, 4 år 

• Flykting som kommit via 
asylförfarande, 3 år 

Utbetalas månatligen till den 
kommun som invandraren är 
skriven i.  Schablonbelopp

Tilläggsstöd

Inledande kartläggning 700 € per utarbetad integrationsplan Engångsersättning FFS 2010/1386 9§ 
Söks från UF-center

Tilläggsstöd från arbets- och 
näringsministeriets Sylvia-projekt.  

För kommuner som tar emot flyktingar under 
perioden de senaste året kan ansöka om en 
tilläggsdel till den kalkylerade ersättning hos 
UF-centret. 

För år 2020 är tilläggsdelen till den 
kalkylerade ersättningen: 

• 1 197,88 euro för personer under 
7 år 

• 402,50 euro för personer som har 
fyllt 7 år. 

Lediganslås årligen. 
Tilläggsstöden betalas från 
Sylvia-projektets finansiering. 
Sylvia-projektet finansieras av 
AMIF och administreras av 
arbets- och näringsministeriet.

Ersättningen betalas till 
kommunen som en engångs-
ersättning per person 
oberoende av hur många dagar 
personen har bott i kommunen. 
Den kommun som söker 
tilläggsdelen ska vara 
personens första hemkommun.

Kostnader utan ersättning från staten 

Personalens utbildningskostnader Ersätts inte från staten

Kostnader med ersättning från 
landskapsregeringen 

Särskilda kostnader inom grundskolan Språkstöd i svenska för barn med 
annat modersmål än svenska

Kontakta ÅLR:s utbildnings-
avdelning

OBJEKT FÖR ERSÄTTNING ERSÄTTNINGSGRUND ERSÄTTNINGSTID KOMMENTAR

KOMMUNEN

Kostnadsbaserade ersättning

Integrationsstöd i form av utkomststöd Enligt verkliga kostnader Högst 3 år

Tolkningskostnader som uppstått i samband med 
integrationsfrämjande tjänster och socialtjänster

Enligt verkliga kostnader Ingen tidsgräns Ersätts fram till den dagen 
personen blir finsk medborgare. 

Särskilda kostnader:  
• Anordnande av långvarig  

socialvård till följd av  
sjukdom eller skada  

• Specifika kostnader för  
socialväsendet (t.ex.  
barnskydd)  

• Särskilda åtgärder inom åldringsvård 
• Tjänster för barn och unga  

personer som vistas i landet  
utan vårdnadshavare  

• Hyror för den tid bostäder  
hålls reserverade  

• Utgifter som tillkommer  
kommunen av andra speciella orsaker. 

Enligt verkliga kostnader Högst 10 år Kräver ansökan och avtal med 
Egentliga Finlands NTM-central.  

Ersätts enligt avtalet eller fram till 
den dagen personen blir finsk 
medborgare. 

Återflyttningsbidrag till person som permanent 
återvänder till sitt utreseland. 

Ersättning för rese- och flyttkostnader 
samt återflyttningsbidrag beviljas på 
ansökan av kommunen.

Ingen tidsgräns Kommunen kan betala ett 
återflyttningsbidrag som motsvarar 
utkomststödets grunddel till en 
person under högst två månader 
och för en familj under högst fyra 
månader.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (ÅHS)

Kostnadsbaserade ersättning

Tolkningskostnader som uppstått i samband med 
hälso- och sjukvårdstjänster

Enligt verkliga kostnader Ingen tidsgräns

Särskilda kostnader:  
• Särskilda kostnader för hälso- och sjukvård 

Enligt verkliga kostnader Högst 10 år Ersätts enligt avtalet eller fram till 
den dagen personen blir finsk 
medborgare.

Överblick av ersättningsförfarandet 



Checklista för ersättning

• Checklista för att få eller ansöka om ersättning från finska staten

1. Godkänt kommunalt program för främjande av integration (FFS 2010/1386 32 §). 

Godkänt i fullmäktige och uppdaterat vart fjärde år. Se modell på Ålands 
landskapsregerings hemsida, under integration. 


2. Ha personer som omfattas av ersättningarna i kommunen

3. Från den 1 maj 2016 betalas ersättningarna för den kalkylerade ersättningen 

automatiskt till kommunerna (månatlig utbetalning) för de personer som omfattas av 
den kalkylerade ersättningen (ex. flykting)


4. Avtal med Egentliga Finlands NTM-central

5. Fullmaktsavtal med ÅHS gällande vårdkostnader (avtalsmall finns, fråga ÅHS eller ÅLR)

6. Ansök om ersättning för särskilda kostnader (ej vårdkostnader)



Allmän information
• Invandrare ska erbjudas integrationsfrämjande tjänster och åtgärder som stöder integrationen. Det kan vara undervisning i 

svenska och information om samhället, dess kultur och sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter. 

• Alla invandrare har rätt till inledande kartläggning och integrationsplan. Dessa kan genomföras av kommunen eller Ams med 

invandraren eller alla tre parter tillsammans. 

• Den inledande kartläggningen ska påbörjas senast inom två månader från det att klientrelationen började eller invandraren 

anhöll om det. För att kunna påbörja den inledande kartläggningen så snart som möjligt ska kommunerna till exempel i 
sina program för integrationsfrämjande bestämma vem i kommunen som är ansvarig för kartläggningen. Den inledande 
kartläggningen för invandraren ska utgöra utgångspunkt för de individuella integrationstjänster som erbjuds. Utifrån 
kartläggningen bedömer kommunen eller Ams om invandraren har behov av en integrationsplan.


• Integrationsplanen innehåller olika integrationsfrämjande åtgärder och tjänster i syfte att stödja invandrarens möjligheter 
att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet. Syftet med planen är att främja 
möjligheterna för invandraren att delta som en likvärdig medlem i samhällets olika verksamheter. Integrationsplanerna ska 
betona individualiteten. För olika invandrare lyfts olika saker fram beroende på tidigare utbildning, arbetserfarenhet, ålder, 
hälsotillstånd och andra personliga omständigheter.  Planen ska åtminstone innehålla studier i svenska. Den kan vid 
behov dessutom omfatta också andra integrationsfrämjande åtgärder och tjänster, såsom; studier i det egna 
modersmålet, samhällsundervisning, läs- och skrivundervisning, undervisning som behövs för att komplettera 
grundskoleutbildningen, åtgärder och tjänster som minderåriga invandrares särskilda behov förutsätter, 
integrationsundervisning, andra individuella åtgärder som främjar integrationen. Planen uppdateras årligen, om inte någon 
part önskar att det uppdateras oftare. 


• För ytterligare information se Arbets- och näringsministeriets modeller för inledande kartläggning och integrationsplaner.



Allmän information

• För utförliga instruktioner se statsrådets förordning om ersättning av statens 
medel för kommunens kostnader för främjande av integration (FFS 2011/571).


• För rådgivning, information och stöd, vänligen kontakta Ålands 
landskapsregerings specialsakkunnig inom integration (ÅFS 2012/74 29 §) 


• På Åland gäller två integrationslagar

• Lagen om främjande av integration (FFS 2010/1386) tillämpas på de 

individer som omfattas av ersättningarna 

• Landskapslag om främjande av integration (ÅFS 2015/74) tillämpas på 

övriga invandrare på Åland



Allmän information

• Det finns två ersättningar från finska staten 
1. Kalkylerad ersättning

2. Ersättning för särskilda kostnader


• Kommunen kan även ansöka om ersättning för personer som inte är 
registrerade i kommunen men som omfattas av ersättningarna. Till 
ersättningsansökan bifogas information om vilka tjänster som personen har 
tagit del av (ex. utkomststöd, småbarnsfostran). Bifoga även en utredning om 
att personen bor i kommunen (ex. hyresavtal). 


• Kommunen får ersättning fram till den dag som invandraren blir en finsk 
medborgare.



Allmän information

1. Kalkylerad ersättning, automatiskt till kommunen (med vissa förutsättningar - se sid 4) 
• Den kalkylerade ersättningen kan användas för att täcka integrationsstödjande 

verksamheter, bl.a. social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet samt 
tjänster som främjar delaktighet.

• 2 300 € / år för personer som är sju år eller äldre (191,67 € per månad). 

• 6 845 € / år för personer som är yngre än sju år (570,42 € per månad).

• Ersättningen betalas ut i fyra år för kvotflyktingar och i tre år för flyktingar (automatiskt 

och månatligen), inklusive personer som kommit via familjeåterföreningsförfarandet.  

• Om föräldrarna eller ena föräldern till ett barn som fötts i Finland omfattas av den 

kalkylerade ersättningen betalas ersättning ut även för barnet. Barnets ersättningstid 
följer förälderns ersättningstid.



Allmän information

2. Ersättning för särskilda kostnader, behöver ansökas och 
avtalas med Egenliga Finlands NTM-central. Betalas ut av 
UF-centret. 
• Ersättningar för särskilda kostnader betalas i efterskott på 

ansökan av kommunen senast inom två år från utgående av 
det kalenderår under vilket ersättning söks har ägt rum.



Övrig ersättning

• Ersättning för ordnande av inledande kartläggning. 

• 700 € ersätts för varje person som omfattas av ersättningar som 
kommunen utarbetar en integrationsplan. Gäller endast kommuner. 
Modell finns på Ålands landskapsregeringens hemsida. 


• Tilläggsstöd betalas till kommunerna på ansökan från Sylvia-
projektets finansiering (för år 2019 är engångsersättningen 1 197,88 € 
för personer under 7 år & 402,50 för personer över 7 år). Sylvia-
projektet finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden och 
administreras av arbets- och näringsministeriet.



Ersättning för särskilda kostnader

• Ersättning för särskilda kostnader 

• Åtgärder inom socialvården och förebyggande barnskyddsarbete.

• Kommunen får ersättning för kostnader som föranleds av att minderåriga placeras i familjegrupphem, 
familjevård och stödtjänster för boende eller andra bostadsenheter.  


• Exempel på kostnader som ersätts:

• Nödvändiga kostnader såsom hyror, elräkningar, möbler, verksamhet med stödpersoner eller 

stödfamilj, familjearbete, - rehabilitering och familjeläger, barnskyddets eftervård, 
omhändertagande, placering, specialdagvård, äldreomsorg


• Andra specialkostnader som orsakats kommunen (t.ex. taxiresor). 

• ÅHS ansöker om ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader. Behövs avtal med berörd kommun.   

• Helsingfors diakonissanstalt (HDL) har samarbete med flera åländska kommuner för personer som 
behöver vård för krigstrauma. Görs gärna i samråd med ÅHS. 



Ersättning för särskilda kostnader

• Ersättning för kommunens integrationsstöd och utkomststöd  
• ex. kommunen ersätts för de kostnader som uppkommit för utbetalandet av utkomststöd till en person som hör till 
målgruppen på basis av de verkliga kostnaderna (FFS 2010/1386).


• Utkomststödet ersätts i tre år.

• Ersättning för ordnande av tolkning 


• ex. ersätts tolknings- och översättningstjänster enligt de verkliga kostnaderna. Ersättningen har ingen tidsgräns.

• Rekommenderas att man använder distanstolk via telefon eller video


• Stöd för barn och unga som bor i landet utan vårdnadshavare  
• ex. eftervård och åtgärder som främjar den unges självständighet, även utkomststöd. 


• Ersättning av återflyttningsbidrag 
• Beviljas på ansökan av kommunen för personer som frivilligt i annat än tillfälligt syfte återvänder till sitt hem- eller 
utreseland.


• Finska staten betalar ut ersättning fram till den dagen personen blir finsk medborgare, om det inte avtalas om eller 
finns en förutbestämd tidsgräns (ex. utkomststöd, 3 år)



Utbetalning av ersättning via UF-centret

•UF-centret ersätter till kommunen kostnader orsakade av personer som finns nämnda i 2 §, 2 och 3 mom. i integrationslagen (FFS 
1386/2010), med stöd av avtal mellan NTM-centralen och kommunen. 


•Ansök om ersättning till UF-centret på kvartal-, halvårs- eller årsvis. 

•Blanketten ”ANSÖKAN OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNEN FÖR KOSTNADER” TEM701 ska följande blanketter och utredningar 
bifogas


• Ordnande av inledande kartläggning  

• Specifikation av inledande kartläggning, blankett TEM710 


• För de kalkylerade kostnadernas del 
• Enligt en ändring av integrationslagen som trädde i kraft den 1 maj 2016 betalas av ersättningarna den kalkylerade 

ersättningen automatiskt till kommunerna. Det automatiska utbetalningssystemet kombinerar uppgiften om 
uppehållstillstånd i utlänningsregistret (UMA-registret) i fråga om de personer som omfattas av integrationslagen med 
uppgiften om hemkommun i befolkningsdatasystemet. Ersättningen betalas som månadsersättning till den kommun där 
personen som omfattas av ersättningen bor den första dagen i månaden.


• Det automatiska utbetalningssystemet kan inte automatiskt få uppgiften om hemkommun via befolkningsdatasystemet när 
det gäller sådana personer som omfattas av ersättning, men vars personbeteckning inte finns i samband med uppgifterna 
om uppehållstillstånd i UMA-systemet.



Utbetalning av ersättning via UF-centret

• Integrationsstöd, utkomststöd och återflyttningsbidrag  
•Personförteckning, blankett TEM704 


•Tolkning 

•Av det bifogade verifikatet ska framgå namnet på den som är föremålet för tolkningen, födelsetid, 
beställare, datum, språk, tjänstens varaktighet och pris  


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


•Ansökan om avtal skrivs med Egentliga Finlands NTM-central på blanketten TEM705a (kan 
kompletteras)


•Avtalet stipuleras på blankett TEM705 (kommer som svar på TEM705a)

•Blanketter och avtal: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/pakolaisten-kustannusten-korvaaminen 



Blanketter för särskilda kostnader
1 2 3



Utbetalning av ersättningar till Åland

Kommun Kalkylerad 
ersättning

2016 2017 2018 2019 1.1-21.8. 
2020

Brändö 2 674,20 € 17 382,30 € 16 045,20 € 16 045,20 € 10 696,80 €

Finström 0,00 € 0,00 € 766,68 € 9 966,84 € 6 133,44 €

Jomala 8 593,35 € 13 959,78 € 2 674,20 € 17 961,90 € 10 696,80 €

Kumlinge 0,00 € 17 728,92 € 17 719,74 € 18 290,16 € 12 193,44 €

Lemland 0,00 € 0,00 € 1 715,85 € 19 276,05 € 8 405,94 €

Mariehamn 58 514,68 € 90 430,33 € 115 981,08 € 154 574,49 € 75 758,17 €

Saltvik 4 965,06 € 18 345,24 € 14 178,99 € 12 841,89 € 6 708,45 €

Sund 0,00 € 20 946,00 € 14 662,20 € 0,00 € 0,00 €

74 747,29 € 178 792,57 € 183 743,94 € 248 956,53 € 130 593,04 € 816 833,37 €

Kommun Särskilda 
ersättningar

2016 2017 2018 2019 1.1-21.8. 
2020

Brändö 0,00 € 0,00 € 13 279,84 € 391,00 € 20 408,46 €

Finström 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 792,11 €

Jomala 0,00 € 33 545,51 € 10 717,42 € 70 765,09 € 14 745,87 €

Kumlinge 0,00 € 0,00 € 44 950,20 € 8 308,77 € 35 888,38 €

Lemland 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 999,61 € 48 994,45 €

Mariehamn 0,00 € 160 651,79 € 108 952,52 € 73 024,67 € 140 337,74 €

Saltvik 0,00 € 22 057,77 € 36 613,88 € 680,00 € 32 788,44 €

Sund 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32 586,55 € 0,00 €

ÅHS * 13 440,22 € Tolkkostnader

0,00 € 216 255,07 € 214 513,86 € 208 755,69 € 327 395,67 € 966 920,29 €

Uppgifterna är hämtade 21.8.2020. År 2020 är inte slutgiltiga siffror.

* Ersättning för särskilda kostnader redovisas per kommun. ÅHS ansöker och ersätts separat men redovisas 
under respektive kommun. I ovanstående redovisning ingår således hälso- och sjukvårdskostnader som ersatts 

till ÅHS. Tolkkostnader för ÅHS redovisas separat. 



Lagstiftning

• Ärenden som gäller mottagande av flyktingar till Finland och anvisande till kommuner hör till rikets 
lagstiftningsbehörighet med stöd av 27§, 2 och 26 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), som gäller rätt 
att vistas i landet och utlänningslagstiftning.


• Relevant lagstiftning 

• Finlands grundlag (FFS 731/1999)

• Utlänningslagen (FFS 301/2004)

• Lag om främjande av integration (FFS 1386/2010)

• Istanbulkonventionen (FördrS 53/2015 & ÅFS 2015/83)

• Landskapslag om sysselsättningsfrämjande utbildning (ÅFS 2015/56)

• Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (ÅFS 2003/71)

• Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd (ÅFS 1998/66)

• Förvaltningslag för landskapet Åland (ÅFS 2008/9)

• Samt annan relevant sektorslagstiftning 



Kontaktuppgifter
• Dan Sundqvist  

Projektledare  
En säker hamn 
dan@integration.ax  
+358 457 3500 601 
Styrmansgatan 1,  
Mariehamn


• AMIF-projektet En säker hamn pågår 
mellan 15.3.2018-14.3.2021. Projektet 
stöds med medel ur EU:s Asyl-, 
Migrations- och Integrationsfond (AMIF). 
Ålands landskapsregering är huvudman 
för projektet. 


• Ytterligare information på 
www.integration.ax 

• Helena Flöjt-Josefsson 
Specialsakkunnig inom integration 
Ålands landskapsregering  
helena.flojt-
josefsson@regeringen.ax  
+358 18 25556 
PB 1060,  
22111 Mariehamn


• Ytterligare information på 
www.regeringen.ax 


