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E-tjänsterna utvecklas – ändringar i ansökan om kommunersättningar
för invandring 1.1.2021
UF-centret reviderar blanketterna och kanalerna för kommunernas ersättningar för invandring. I
detta meddelande har vi samlat de ändringar som är centrala för kommunerna. Ändringarna träder i
kraft 1.1.2021.

E-kommunikation ersätter blanketter som skrivs ut och sparas – nya bilageblanketter
Från och med nästa år lämnas ansökan om ersättning för invandring i regionförvaltningens
elektroniska tjänst. En person med fullmakt från kommunen kan lämna in blanketten. Man ger
fullmakter i suomi.fi-tjänsten roller och fullmakter efter att den nya tjänsten har kopplats till
identifieringen.
Bilageblanketterna och anvisningarna för ansökan uppdateras. Bilageblanketter och anvisningar
länkas till regionförvaltningens tjänst men de hittas också som vanligt i portalen suomi.fi.
Servicebeskrivningen uppdateras och samtidigt även anvisningarna för ansökan om ersättning på UFcentrets webbsida.
Med ändringen vill vi göra det mer enkelt och flexibelt för kommunerna att sköta ärenden samt
påskynda behandlingen av ansökningar. Kommunen får lätt en överblick av de ansökningar om
ersättning som lämnats in, i vilket skedehandläggningen är samt om eventuella begärda
kompletteringar. Beslut om ersättning skickas elektroniskt till det egna kontot. Det skickas e-post åt
den sökandes befullmäktigade, i alla skeden av handläggningen, om ansökan är förknippad med
kontaktbegäran.

Inga ändringar i ansökningsprocessen 2020 – mer detaljerad information om
ansökningspraxis innan årsskiftet
Vi rekommenderar att ansökningar om ersättning som lämnas i slutet av året skickas som bilaga till
NTM-centralens ansökningsblankett. Ansökan kan vid behov kompletteras genom att skicka bilagor
per post. Då vi förbereder oss för att gå över till det nya ansökningssättet, önskar UF-centret att man
i december inte skickar ansökningar till oss per post eller webbkanalen. Om tidsfristen för ansökan
emellertid håller på att gå ut, kan och ska man lämna in dessa ansökningar som ska göras senast vid
utgången av 2020 (54 § i L 1386/2010).
I december skickar UF-centret närmare info om kommande ändringar till kommunerna. Kommunerna
kan förbereda sig på ändringen genom att läsa anvisningarna för e-tjänster och fullmakter för
ärenden i portalen suomi.fi. I december får kommunerna ett meddelande samt anvisningar om att ge
fullmakter och göra ansökningar om ersättning.
Blanketterna för detta ärende hittas fr.o.m. 1 jan 2021 på adressen
• https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv
• www.suomi.fi
Upplysningar lämnas flyttning.uf-centret@ntm-centralen.fi
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