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om ändring av 44 och 46 § i lagen om främjande av integration

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om främjande av integration (1386/2010) 44 och 46 § som följer:

44 §

Statens ersättning till kommunen

Närings-, trafik- och miljöcentralen ersät-
ter inom ramen för statsbudgeten kommunen
för kostnaderna för anordnande av åtgärder
som avses i denna lag enligt vad som före-
skrivs i detta kapitel.

Kostnaderna ersätts enligt en kalkylmässig
grund eller enligt de faktiska kostnaderna.

Ersättning betalas från det att den första
hemkommunen registrerades i befolknings-
datasystemet för den person vars boende i
kommunen är grunden för att ersättning beta-
las.

Om den person, vars boende i kommunen
är grunden för att ersättning betalas, inte har
uppehållstillstånd när han eller hon kommer
till landet eller sedan uppehållstillstånd bevil-
jats inte kan få en hemkommun enligt lagen
om hemkommun (201/1994), betalas ersätt-
ning från det att personen beviljades uppe-
hållstillstånd.

Kommunens kostnader för de personer
som avses i 2 § 2 och 3 mom. ersätts förutsatt
att kommunen har gjort upp ett program för
integrationsfrämjande i kommunen enligt
32 § eller ett program för integrationsfräm-
jande som avses i 26 § i landskapslagen om
främjande av integration (Ålands författ-
ningssamling 2012/74) och ingått ett avtal
enligt 41 § i denna lag med närings-, trafik-
och miljöcentralen.

Närmare bestämmelser om statens ersätt-
ningar utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

46 §

Ersättning för kommunens integrationsstöd
och utkomststöd

Kommunen ersätts för de kostnader som
under en period om högst tre år orsakats för
betalning av integrationsstöd enligt 19 § och
utkomststöd enligt lagen om utkomststöd el-
ler landskapslagen om tillämpning i landska-
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pet Åland av lagen om utkomststöd (Ålands
författningssamling 1998/66) till en person
som avses i 2 § 2 och 3 mom.

Denna lag träder i kraft den 1 december
2014.
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