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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 1 

Förlängt avtal med informationskontoret Kompassen. 

ÅLR 2020/2660  

45 Rk1 

Landskapsregeringen beslöt att ingå avtal med Mariehamns 

stad/Medborgarinstitutet om fortsatt genomförande av 

informationskontor, ”Kompassen” under år 2020.  

Budgetmoment 22500. 
 
Nr 2 

Utlåtande om förvaltning av fonderna för inrikes frågor i 

landskapet Åland under programperioden 2021-2027.  

ÅLR 2020/2338 

46 Rk1 

Ålands landskapsregering ställer sig positiv till inrikesministeriets 

förslag om gemensamma program för fonderna för inrikes frågor och att 

ministeriet fortsätter vara förvaltningsmyndighet för fonderna för inrikes 

frågor på samma sätt som under programperioden 2014-2020. För detta 

behöver en ny överenskommelseförordning tas fram i ett samarbete 

mellan landskapets och rikets myndigheter innan det lämnas vidare till 

justitieministeriet för beredning. 

 

Landskapsregeringen beslöt avge utlåtande enligt bilaga 1. 

 

Nr 3  

Ny modell för kommunalt program för främjande av 

integration har tagits fram inom ramen för projektet  

”En säker hamn – kraftsamling för kommuner, 

myndigheter och tredje sektorn för att utveckla samarbetet 

vid flyktingmottagning och integration på Åland.” 

 ÅLR 2017/8441                              

Informationen antecknas till kännedom. Den nya modellen som är 

framtagen inom projektet och godkänt av projektets styrgrupp ersätter 

den tidigare modellen på regeringens hemsida.  

 

________________________________  
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   Dokumentnamn Nr Sidnr 

 UTLÅTANDE 46 Rk1 2 (1) 

  
 Datum Dnr 

 6.4.2020 ÅLR 2020/2338 

Bilaga 1 

Inrikesministeriet 

PB 26 

 

00023  STATSRÅDET 

 

  

 
Hänvisning              
 
Kontaktperson 

Helena Flöjt-Josefsson   

 
Ärende 

FÖRVALTNING AV FONDERNA FÖR INRIKES 

FRÅGOR I LANDSKAPET ÅLAND UNDER 

PROGAMPERIODEN 20201-2027 

 

 

Ålands deltagande i genomförandet av den nya finansieringsprogramperioden. 

 

Inrikesministeriet har i ett brev daterat 20 mars 2020 (SMDno-2020-590) begärt 

Ålands landskapsregerings synpunkter gällande ministeriets förslag kring 

förvaltning av fonderna för inrikes frågor i landskapet Åland, samt Ålands 

deltagande i genomförandet av den nya finansieringsprogramperioden under 

programperioden 2021-2027. 

 

Inför pågående programperiod deltog Ålands landskapsregering i beredningen via 

remissförfaranden och kom sedan med i övervakningskommittéerna. Vid 

beredningen av den nya perioden 2021–2027 önskas samma inflytande, insyn och 

dialog. 

 

Inrikesministeriets förslag är att fortsätta vara förvaltningsmyndighet för fonderna 

för inrikes frågor på samma sätt som under programperioden 2014–2020. Ålands 

landskapsregering ställer sig positiv till inrikesministeriets förslag i sin helhet.   

 

Ålands landskapsregering konstaterar att de önskemål och förutsättningar som 

Åland lyft i sina tidigare utlåtanden fortfarande är aktuella och sammanfattas väl i 

bakgrundsbeskrivningen i ministeriets brev. 

 

Inrikesministeriet lyfter att i den mån som det handlar om stöd som omfattas av 

rikets behörighet föreslås det att den lag om fonderna för inrikes frågor som för 

närvarande bereds för den nya programperioden 2021–2027 genom en 

överenskommelseförordning ska tillämpas på förvaltningen av fonderna. Men i 

den mån som inrikesministeriet med stöd av överenskommelseförordningen för 

landskapets räkning föreslås förvalta sådant stöd som omfattas av landskapets 

behörighet, ska landskapets materiella landskapslagstiftning tillämpas på 

beviljande av stöd. 

 

 

 



 3 (3) 

Erfarenheterna av tidigare programperiod visar på en fungerande praxis 

och god dialog varför landskapsregeringen stöder inrikesministe-riets 

förslag om att fortsättningsvis ha gemensamma program för fonderna för 

inrikes frågor under programperioden 2021–2027 och att rikets och 

landskapets myndigheter tillsammans ska utarbeta ett utkast till en 

överenskommelseförordning och lämna det till justitieministeriet för 

fortsatt beredning. 

 

  

 

 

Minister   Annika Hambrudd  

 

 

 

Specialsakkunnig   Helena Flöjt-Josefsson 

 


