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Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Arbets- och näringsbyråerna

Anvisning för vägledning av en person som fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd till
kommuninvånare och kund hos arbets- och näringstjänsterna

Arbets- och näringsministeriet har i första hand utarbetat denna anvisning för NTM-centralerna
och  TE-byråerna  med  målet  att dra upp riktlinjer för nationellt enhetliga förfaranden för att
vägleda personer som fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd på vägen mot att
bli kommuninvånare och vid behov kunder hos arbets- och näringstjänsterna. Behovet av
anvisningar har uppstått till följd av att antalet asylsökande har mångdubblats, vilket har krävt
att handlingssätten ses över.

I anvisningen fäster man uppmärksamhet vid kritiska punkter då det gäller hänvisning av
personer till kommunen och arbets- och näringstjänsterna samt ger förslag på sätt att klara av
dessa, dock så att det lämnas utrymme för regionala lösningar. Målet är ett smidigt regionalt
samarbete och en fungerande informationsgång mellan alla aktörer under koordinering av
NTM-centralen.

Anvisningarna har utarbetats i samarbete med Migrationsverket, som leder verksamheten vid
flyktingförläggningarna. Migrationsverket skickar anvisningen till förläggningarna för kännedom.
Dessutom beaktas anvisningen i och samordnas med de anvisningar som styr verksamheten vid
Migrationsverkets förläggningar och som skickas till NTM-centralerna för kännedom direkt som
de har trätt i kraft.

NTM-centralen ansvarar också för att anvisa minderåriga asylsökande som anlänt utan
vårdnadshavare till en kommun samt förhandlar med kommunerna i området om
familjegrupphem eller andra former av stött boende. En anvisning samt bakgrundsmaterial
gällande minderåriga som anlänt ensamma skickades till NTM-centralerna den 3 mars 2016, och
därför upprepas dessa anvisningar inte i denna anvisning.

Anvisningen träder i kraft den dag detta brev undertecknats.

Tuija Oivo
Överdirektör, avdelningschef
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Arbets- och näringsministeriets anvisning för vägledning av en person som fått
uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd till kommuninvånare och kund
hos arbets- och näringstjänsterna

1. NTM-centralernas uppgifter i anvisandet till en kommun och främjandet av integrationen

Enligt lagen om främjande av integration 1386/2010 (nedan integrationslagen) ansvarar närings-, trafik- och
miljöcentralen (NTM-centralen) för

uppgörandet och genomförandet av en regional strategi för anvisande av personer som fått
uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (nedan flyktingar)
och

för avtal om inrättandet av familjegrupphem och andra bostadsenheter för barn och unga
personer som bor i landet utan vårdnadshavare
och tillsynen över deras verksamhet.

Dessutom ansvarar NTM-centralen för uppgifter i anslutning till främjandet av invandrares integration och av
goda etniska relationer inom sitt verksamhetsområde, som omfattar bland annat:

den regionala utvecklingen av integrationsfrämjandet, samarbetet, samordningen och uppföljningen,
stödet till kommunerna och rådgivningen i frågor som gäller främjande av integrationen,
styrningen, rådgivningen och stödet till arbets- och näringsbyråerna och utvecklingen av deras
kompetens i arbetet med att främja integrationen och sysselsättningen,
planeringen, upphandlingen och tillsynen i fråga om integrationsutbildning som erbjuds i form av
arbetskraftsutbildning,
främjandet av goda etniska relationer och en dialog mellan olika kulturer.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) fastställer i resultatförhandlingarna varje år mål för antalet
kommunplatser för flyktingar för NTM-centralerna. Före 2015 fastställdes målen för kommunplatser med
beaktande av områdets befolkningsmängd, servicestruktur och antalet flyktingar som tidigare placerats där. År
2016 fastställdes målen för kommunplatser genom en ny beräkningsformel så att man beaktade det
mångdubbla antal personer som anvisas till kommunen till följd av det ökade antalet asylsökande. Det utgicks
från att varje NTM-central i samarbete med förläggningarna och kommunerna ansvarar för att placera de
personer som fått uppehållstillstånd vid en förläggning inom det egna området i områdets kommuner.

2. Utarbetande av en regional strategi

Enligt 37 § 2 mom. 5 punkten i integrationslagen har NTM-centralen i uppgift att göra upp och genomföra en
regional strategi för anvisande av personer som fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd till
kommuner. Det föreskrivs inte hurdan form strategin ska ha, utan NTM-centralen kan utarbeta den regionala
strategin för anvisande av personer till kommuner antingen som en del av en annan regional strategi eller som
ett separat dokument. NTM-centralen beslutar hur genomförandet av strategin följs upp och huruvida det ska
utarbetas en separat genomförandeplan för strategin. Vid behov utarbetas planen för ett utvidgat NTM-
område. Den regionala strategin för anvisande av personer till kommuner ska utarbetas före de
resultatförhandlingar som förs med arbets- och näringsministeriet i slutet av 2016.
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Antalet flyktingar som ska placeras varierar beroende på antalet asylsökande som kommer till Finland samt på
antalet personer som fått uppehållstillstånd i asylförfarandena och antalet förläggningar inom NTM-centralens
område. Det är svårt att på förhand uppskatta antalet personer som söker asyl i Finland, vilket bör beaktas
som  ett  alternativt  scenario  i  strategin.  Det  är  emellertid  sannolikt  att  det  även  under  de  kommande  åren
kommer att finnas ett stort behov av att placera flyktingar på olika håll i Finland, och den regionala strategin
bör omfatta minst följande aspekter:

o Förflyttning från en förläggning till kommunen, regionalt verkställande av processerna för att bli kund
hos TE-byrån och för att inleda integrationen i enlighet med denna anvisning.

o Beredskap hos de olika kommunerna i regionen att ta emot flyktingar så att olika grupper beaktas:
asylsökande som fått uppehållstillstånd från förläggningar i området, minderåriga utan
vårdnadshavare, kvotflyktingar och nödfall.

o Tillgång till tjänster som främjar integrationen och samarbete för att ordna dessa.
o Uppföljning och förutseende av läget på den regionala arbetsmarknaden ur målgruppens perspektiv.
o Förutseende av utbildningsmöjligheterna och -behoven i området ur målgruppens perspektiv.
o Allmän uppföljning och förutseende av det regionala bostadsläget ur målgruppens perspektiv.
o Fastställande av åtgärder och samarbetspartner som främjar etableringen av de personer från

områdets förläggningar som fått uppehållstillstånd.
o Tredje sektorns roll och partnerskap i främjandet av placeringen i kommunerna.
o Kopplingen av förflyttningen av personer som fått uppehållstillstånd till verksamheten vid

förläggningarna:
kännetecknande för verksamheten för mottagning av asylsökande är dess tillfälliga karaktär;
förläggningar inrättas och läggs ner enligt behov och på beslut av Migrationsverket. Regionerna kan
förbereda sig på detta på förhand genom att utreda hurdan beredskap kommunerna, organisationer
och andra aktörer har att upprätthålla en förläggning och vidareförmedla informationen till
Migrationsverket. Beredskapen för förläggningsverksamhet främjar också ett planmässigt anvisande till
kommuner.

3. Regional samarbetsgrupp

NTM-centralen sammankallar en regional samarbetsgrupp i syfte att utarbeta en regional strategi för
anvisande av personer till kommuner och säkerställa att strategin genomförs. Samarbetsgruppens mål är att se
till att samarbetet förlöper smidigt då flyktingarna flyttar till kommunen och integrationen inleds. Med
gruppen avses inte en sådan regional samarbetsgrupp för massinvandring som inrikesministeriet utfärdade en
anvisning om att inrätta 2014. NTM-centralen kan efter övervägande förena dessa två gruppers verksamhet
eller koppla samarbetsgruppen för anvisning till kommuner till en annan, redan befintlig samarbetsstruktur.

Samarbetsgruppen bör åtminstone bestå av representanter för alla förläggningar som är verksamma i
området, för TE-byrån, för de kommuner som tar emot eller planerar att ta emot flyktingar samt för
Migrationsverket, såvida att Migrationsverket har ett regionalt verksamhetsställe i NTM-området i fråga. NTM-
centralen kan efter eget övervägande bjuda in även andra aktörer till gruppen. Representanten för NTM-
centralen fungerar som ordförande för gruppen. Deltagarna kommer överens om hur verksamheten ska ta
form och när man ska träffas. Information om de viktigaste ärenden som behandlats och linjedragningar som
fastställts skickas till alla kommuner i området för kännedom. Också Migrationsverket och arbets- och
näringsministeriet ska regelbundet informeras om genomförandet av den regionala strategin för anvisande till
kommuner och andra viktiga linjedragningar som samarbetsgruppen fastställt.
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Samarbetsgruppen har i uppgift att skapa en regional handlingsmodell som används för att utan dröjsmål
vägleda en person som fått uppehållstillstånd från förläggningen till kommuninvånare och samtidigt vid behov
antingen till TE-byråns eller kommunens integrationsfrämjande insatser. Dessutom skapar samarbetsgruppen
en praxis för att säkerställa att informationen mellan myndigheterna är uppdaterad och att kommunikationen
förlöper smidigt. Samarbetsgruppen har i synnerhet följande uppgifter:

o Skapa en regional handlingsmodell för att vägleda personer som fått uppehållstillstånd från
förläggningen till att bli kunder inom TE-byråns och/eller kommunens integrationstjänster. Vid
skapandet av handlingsmodeller kan man utnyttja befintliga rutiner och förfarandesätt.

o Vid utvecklandet av handlingsmodeller bör man beakta antalet personer som fått uppehållstillstånd
och olika grupper (kvotflyktingar, minderåriga utan vårdnadshavare, personer i sårbar ställning,
nödfall).

o Planera och samordna myndigheternas information till personer som bor vid en förläggning och som
fått uppehållstillstånd om flytten till en kommun och om integrationstjänster samt om olika skeden och
åtgärder i integrationen.

o Säkerställa informationsgången mellan olika myndigheter.
o Komma överens om hur man ska gå till väga i överraskande problemsituationer.
o Sprida god praxis och kartlägga olika aktörers utbildningsbehov.
o Komma överens om huruvida det ska ordnas en orienterande startmodul i integrationsutbildningen.
o Förmedla information till olika aktörer om arbets- och studieverksamhet vid förläggningen; om vilken

typ av arbete eller studier asylsökande kan delta i och vem som kan ordna detta.

4. Anvisande till en kommun

Utförligare praxis för anvisande till en kommun utarbetas enligt regionernas och kommunernas behov och
resurser. Följande allmänna principer ska dock beaktas vid anvisande till en kommun:

Det är meningen att processerna för anvisande av en person från en förläggning till en kommun och till
arbets- och näringstjänsterna ska ske parallellt och i stor utsträckning samtidigt. Således ska man i
fortsättningen inte utgå från att en person först flyttar till en kommun och sedan anmäler sig som kund hos TE-
byrån. Målet med den nya handlingsmodellen är att påskynda integrationsprocessen och att främja att
personer som fått uppehållstillstånd flyttar till NTM-området för den kommun där förläggningen är belägen.
NTM-centralen ser till att centrala aktörer i området samordnar sin verksamhet i enlighet med detta mål så att
personer som fått uppehållstillstånd fördelas så jämt som möjligt över hela Finland och att man kan ordna de
tjänster som behövs i det första skedet för dem. Samtidigt som man påskyndar processen för att bli kund hos
TE-byrån bör man beakta att alla som fått uppehållstillstånd inte behöver TE-byråns tjänster, varvid dessa
personer hänvisas till kommunens integrationstjänster.

De personer som fått uppehållstillstånd uppmuntras som en del av handlingsmodellen för anvisande till en
kommun att stanna i det NTM-område där förläggningen är belägen, även om alla som lagligt bor i Finland har
rätt att välja i vilken kommun de vill bo. Utgångspunkten är att familjer som fått uppehållstillstånd anvisas till
mindre kommuner medan personer utan barn anvisas till större kommuner. Det klargörs för kunden att
kommunerna och arbets- och näringstjänsterna i NTM-området är beredda att ordna tjänster som främjar
integrationen för personer som fått uppehållstillstånd i området, och att det inte ordnas bättre
integrationstjänster eller -möjligheter på andra håll i Finland. Man förklarar också för kunden att principen om
att stanna i NTM-området tillämpas också i andra områden och att dessa områden inte har beredskap att ta
emot integrationskunder från andra håll i Finland. Av mycket exceptionella skäl (nära släktförhållanden,
arbets- eller utbildningsplats, personlig säkerhet) kan en flytt utanför NTM-området understödas, dock helst
inte till huvudstadsregionen på grund av dess svåra bostadssituation.
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Efter att en person fått uppehållstillstånd bedömer TE-byrån kundens utbildningsbehov och
sysselsättningsmöjligheter så att man vid anvisandet till en kommun till tillämpliga delar försöker anvisa
kunden till en kommun där det finns eller kommer att erbjudas ett lämpligt arbete eller en lämplig utbildning
(läs mer i punkt 5).

Bildtexter:

Personer som beviljats uppehållstillstånd

Förläggningen
Saker som bör beaktas i flyttinformationen till personer som fått uppehållstillstånd:
-dokument
-information om arbets- och näringstjänster
-integration
-ordna flytten
-boende

Kommunen
Process för anvisande till en kommun (boende, utkomst, tjänster osv.)
Arbets- och näringstjänster:
Registrering som kund hos TE-byrån
Inledande kartläggning och utarbetande av en integrationsplan
Eventuell orienterande startmodul

Rådgivning och vägledning via flera kanaler (språkutbud)

Integrationsutbildning

Utgångspunkten för att anvisandet till en kommun ska lyckas är att det finns tillräckligt med kommunplatser i
området. Om så inte är fallet ska den regionala samarbetsgruppen kartlägga vilka metoder som kan tillämpas i
syfte att skaffa fler kommunplatser samt informera arbets- och näringsministeriet om situationen i området.
Dessutom bedömer samarbetsgruppen hur brådskande det är att placera olika flyktinggrupper samt vilka
grupper som bör prioriteras. I första hand prioriteras minderåriga, barn och unga som anlänt utan
vårdnadshavare och övriga personer i sårbar ställning. Av vägande skäl kan NTM-centralerna också komma
överens om placeringar mellan verksamhetsområdena, dock helst inte i området för NTM-centralen i Nyland.
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4.1 Förmedling av information om personer som fått uppehållstillstånd från förläggningarna till
NTM-centralen

UMAREK är ett system med kundregister över asylsökande som upprätthålls av Migrationsverket. Med hjälp av
systemet kan Migrationsverket styra, planera och följa mottagandet och hjälpandet av personer som söker
internationellt skydd, personer som får tillfälligt skydd och offer för människohandel. Förläggningarna
använder systemet för att planera, ordna, genomföra och följa mottagningstjänsterna. På grund av att
situationen snabbt förändrats har alla förläggningar inte kunnat ansluta sig till UMAREK, men Migrationsverket
har som mål att alla skulle omfattas av systemet senast sommaren 2016.

UMAREK-systemet omfattar också funktioner för samarbete mellan förläggningarna, NTM-centralerna och
kommunerna med tanke på processen för förflyttning till kommunerna. Via systemet kan man såväl ansöka om
kommunplatser som göra en anmälan om kommunplatser till NTM-centralen. En kund finns med i UMAREK
ända tills personen flyttar från förläggningen, också om han eller hon fått uppehållstillstånd.

Målet är att allt informationsutbyte gällande anvisande och flytt till en kommun mellan förläggningarna och
NTM-centralerna överförs till UMAREK-systemet så snabbt som möjligt, dock senast hösten 2016. För
närvarande använder endast några NTM-centraler aktivt systemet som verktyg vid placeringen i kommuner.
Ibruktagandet av ett elektroniskt system försnabbar informationsgången samt förenklar samarbetet och
insamlingen av statistik kring flyktingar som anvisats och förflyttats till en kommun. Samarbetsgruppen
kommer överens om ibruktagandet av UMAREK-systemet och om förfarandena kring informationsgången
innan systemet tas i bruk.

4.2 Information om fortsatta åtgärder till kunden

Samarbetsgruppen kommer överens om hur en kund som fått uppehållstillstånd ska informeras om fortsatta
åtgärder. Vanligtvis lyckas personer som fått uppehållstillstånd inte ordna med flytten från förläggningen
direkt  efter  att  de  delgetts  beslutet.  Det  kan  ta  flera  veckor  att  ordna  saken  och  det  lönar  sig  att  utnyttja
väntetiden genom att informera kunden om de olika skedena i integrationen i synnerhet genom att ordna
infotillfällen som är gemensamma för olika myndigheter. De praktiska arrangemangen kring tillfällena samt
innehållet i informationen från olika myndigheter och dess enhetlighet samordnas vid behov inom
samarbetsgruppen. Vid ett infotillfälle går man igenom åtminstone följande ärenden:

- en allmän beskrivning av integrationsprocessen
- anvisning till och sökning av TE-byråns information
- det första skedet i integrationen för andra personer än personer i arbetsför ålder
- processen för flytt till kommunen
- boende
- registrering vid magistraten
- ansökan till FPA om att omfattas av den sociala tryggheten i Finland
- hälso- och sjukvårdstjänster samt sekretessbestämmelser kring dessa
- överföring av dokument till kommunen och åtgärder som krävs före detta
- övriga åtgärder före flytten

4.3 Kundens dokument och överföringen av dessa

Innan en kund flyttar till en kommun samlar förläggningen ihop personens dokument och skickar dem till
kommunen. Redan under den tid personen bor på en förläggning kan han eller hon lämna in en ansökan om
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att omfattas av den sociala tryggheten i Finland till FPA samt anhängiggöra ansökan om främlingspass, såvida
att han eller hon inte har ett nationellt pass. Uppgifter som berör hälsan skickas inte vidare innan man vet
vilken plats kunden kommer att besöka och har fått kundens samtycke till överföring av uppgifterna. För att
säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt gås förfarandena kring överföringen av dokument till kommunen
igenom i samarbetsgruppen. Nedan finns en förteckning över de vanligaste dokument av vilka förläggningen
skickar en kopia till kommunen:

- blankett med personuppgifter (UMAREK)
- beslut om uppehållstillstånd
- samtycke till överföring av dokument
- utdrag ur befolkningsdatasystemet
- flyttningsanmälan
- beslut om mottagningspenning/anmälan om annullering
- anteckningar från det sociala arbetet
- anmärkningar om hälsotillståndet/anställningsförhållandet osv.

4.4 Att bo vid en förläggning efter erhållande av uppehållstillstånd

Förläggningarna är avsedda för asylsökande som ännu inte har fått ett beslut på sin ansökan. När en person
har delgetts ett beslut om uppehållstillstånd börjar förläggningen genast ordna med arrangemangen kring
flytten. Även om det finns tillräckligt med kommunplatser kan det ta flera veckor eller månader att ordna med
de praktiska arrangemangen. Migrationsverket har som mål att personer som fått uppehållstillstånd ska flytta
bort från förläggningen inom två månader.

Magistraternas praxis vid registrering av personer som fått uppehållstillstånd varierar mellan olika regioner. En
del magistrater registrerar personer som fått uppehållstillstånd som invånare i den kommun där de ännu bor
vid en förläggning, andra gör det inte. I regel registrerar magistraten en hemkommun och permanent adress
för personer som bor vid en förläggning om det finns lägenheter vid förläggningen. Om förläggningen inte har
några lägenheter registrerar magistraten en hemkommun men ingen permanent bostadsadress, utan anger
adressen till förläggningens kontor som personens postadress. För närvarande utarbetas för magistraterna en
anvisning gällande anteckningar om hemkommun för personer som fått uppehållstillstånd på grund av
internationellt skydd och för registrering av utlänningar. Det är meningen att anvisningen ska färdigställas
under våren 2016.

Om en person som fått uppehållstillstånd hör till de personer som avses i 2 § 2 och 3 mom. i integrationslagen
och registreras som invånare i en kommun, betalas till kommunen en kalkylerad ersättning i enlighet med 45 §
i integrationslagen, under förutsättning att kommunen har ett gällande avtal om mottagande av flyktingar
samt ett integrationsprogram. Utbetalningen av ersättning till kommuner automatiseras sommaren 2016.
Genom det automatiska systemet kan man förena de personer som omfattas av ersättningarna och deras
uppgifter om hemkommun, på basis av vilka utvecklings- och förvaltningscentret i fortsättningen kan betala ut
ersättningen till kommunen utan separat ansökan.

5. Hänvisning till arbets- och näringstjänster

Personer som fått uppehållstillstånd ska utan dröjsmål registrera sig som kunder hos TE-byrån. Personalen vid
förläggningen kan ha en avgörande roll när det gäller att påskynda processen. I den regionala
samarbetsgruppen kommer man överens om vilket förfarande som ska tillämpas mellan förläggningarna och
TE-byrån.
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Nedan beskrivs några alternativa handlingsmodeller som kan tillämpas för att påskynda det första skedet inom
arbets- och näringstjänsterna. Gemensamt för dessa är att förläggningen regelbundet informerar den
regionala TE-byrån om hur många positiva beslut om uppehållstillstånd som beviljats personer som bor vid
förläggningen samt vilket språk de personer som fått ett tillstånd talar. Därefter kan registreringen som kund
framskrida till exempel på följande sätt:

- TE-byrån ordnar i sina egna eller i förläggningens lokaler gruppinformation om TE-byråns tjänster och om
klientskap hos byrån för de personer med uppehållstillstånd som hör till TE-byråns målgrupp.

- Infotillfällen kan ordnas med jämna mellanrum eller enligt behov. Vid tillfällena ordnas möjlighet att
registrera sig som kund hos TE-byrån. I samband med detta kommer man också överens om hur
serviceprocessen ska fortsätta (inledande kartläggning och utarbetande av en integrationsplan).

- Om det endast sporadiskt och i ringa utsträckning beviljas uppehållstillstånd i området kan det vara mer
ändamålsenligt att utnyttja andra handlingsmodeller än informationstillfällen.

- En anställd vid förläggningen informerar personer som fått uppehållstillstånd om arbets- och
näringstjänsterna och ger råd om hur personerna själva kan registrera sig som kunder hos TE-byrån enligt en
överenskommen handlingsmodell.

- En anställd vid förläggningen informerar kunderna om blanketten för att anmäla sig som arbetssökande, och
hjälper i mån av möjlighet dem att fylla i den och skicka den till TE-byrån.

- Om blanketten för anmälan som arbetssökande skickas per post eller e-post ska man alltid bifoga en kopia av
uppehållstillståndet och ett eventuellt pass. Om blanketten skannas och skickas per e-post bör man använda
en skyddad e-postförbindelse.

- TE-byrån registrerar på basis av blanketten personen som arbetssökande kallar och honom eller henne till ett
möte, där man startar en inledande kartläggning och börjar utarbeta en integrationsplan.

Området kommer sannolikt att behöva använda flera olika handlingsmodeller. Det är viktigt att se till att olika
aktörer agerar enligt de handlingsmodeller man kommit överens om och undviker att skapa fördröjningar i
processen mot att tillhandahålla tjänster. Personalen vid förläggningen måste på allmän nivå kunna informera
personer som fått uppehållstillstånd om arbets- och näringstjänsterna och om hur integrationsprocessen
framskrider. NTM-centralen eller TE-byrån sörjer för att personalen får utbildning som stödjer denna uppgift.
Vid informering om tjänster, utbildning och kundservice utnyttjas TE-byråns distansservice och förbindelser för
videokonferenser. Arbets- och näringsministeriet ser till att det finns informationsmaterial om arbets- och
näringstjänsterna på olika språk. Dessutom bör följande saker beaktas:

- Arbets- och näringstjänsterna kan börja redan innan kunden har placerats i kommunen. Därför bör tjänster
som främjar registreringen som kund och integrationen utan dröjsmål inledas genast efter att en person fått
uppehållstillstånd. Om arbets- och näringstjänsterna erbjuds snabbt uppmuntras personen att stanna i
området.

- En adress vid förläggningen räcker för att en person ska kunna bli kund hos TE-byrån. Kunden bör informeras
om att han eller hon alltid är skyldig att meddela sin nya adress till TE-byrån eftersom adressen inte förmedlas
via befolkningsdatasystemet.
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- Kunden kan placeras i kön till områdets integrationsutbildning i Koulutusportti-systemet även om man ännu
inte vet vilken som är personens slutliga boendekommun. Koulutusporttis egenskaper kan i stor utsträckning
utnyttjas i kartläggningarna av utgångsnivån och yrkesfärdigheterna samt i hänvisandet till utbildning.

- Förläggningarna, TE-byråerna och NTM-centralerna har med stöd av integrationslagen rätt att utbyta
information om en kund. Möjligheterna att utbyta information mellan olika kundinformationssystem håller för
närvarande på att utredas.

- Om en förläggning eller annan aktör har kartlagt en kunds kompetens- och utbildningsbakgrund ska
informationen skickas till TE-byrån enligt en överenskommen handlingsmodell (till exempel i samband med att
kunden registreras).

- TE-byrån ska erbjuda kunden tjänster enligt dennes behov så att hela serviceutbudet utnyttjas. Om personen
i stället för utbildning bättre gynnas av exempelvis tjänster som fokuserar mer på arbetslivet, ska han eller hon
hänvisas till ifrågavarande tjänster.

5.1 Utnyttjande av TE-byråns inledande kartläggning vid placering av en person i en kommun

Efter att en person registrerats som integrationskund vid TE-byrån ordnar man för honom eller henne en
inledande kartläggning och utarbetar en integrationsplan. Den regionala samarbetsgruppen ska komma
överens om vilken praxis som tillämpas för att informera NTM-centralen vid frågor som uppstår under den
inledande kartläggningen (i synnerhet gällande kundens kompetens eller sysselsättningsmöjligheter), såvida
att de anses ha en inverkan på placeringen av personen i en kommun. Handlingsmodellen gäller personer som
har en sådan kompetens eller utbildning för vilken det erbjuds fortbildning eller behörighetsutbildning eller
på vilken det identifierats en efterfrågan i ett visst område. Handlingsmodellen förutsätter att NTM-centralen
upprätthåller en lägesbild över arbetsmarknadssituationen och utbildningsmöjligheterna i det egna området
och vid behov beaktar dessa då en person placeras i en kommun.

5.2 Utnyttjande av en orienterande startmodul

I mars 2016 kompletterades läroplanen för integrationsutbildningen så att den i större utsträckning än tidigare
tillåter olika alternativ för att genomföra integrationsutbildningen (ANM:s brev om ibruktagande av nya
modeller för integrationsutbildningen TEM/696/07.02.02/2016).

I det skede när en person flyttar från en förläggning till en kommun kan man utnyttja i synnerhet den
orienterande startmodulen för integrationsutbildningen, vars innehåll kan anpassas till olika behov under den
tid den varar, det vill säga 2–5 veckor. Den orienterande startmodulen kan utnyttjas till exempel i situationer
där en grupp personer som fått uppehållstillstånd är tvungna att vänta länge vid förläggningen innan de får
flytta  till  en  kommun  eller  som  efter  att  ha  flyttat  till  en  kommun  väntar  på  att  få  börja  den  egentliga
integrationsutbildningen. Deltagandet i startmodulen på orten för förläggningen får dock inte fördröja flytten
till en kommun. När en kommunplats har säkerställts kan kunden efter att ha flyttat till kommunen antingen
fortsätta med den orienterande modulen eller avbryta startmodulen och påbörja integrationsutbildningen
eller en annan ändamålsenlig väg på bostadsorten.

Startmodulen för integration kan också utnyttjas för att noggrannare kartlägga språkfärdigheterna och
kompetensen, varvid innehållet i den egentliga integrationsutbildningen bättre kan inriktas på de individuella
behoven. Den regionala samarbetsgruppen följer situationen för de personer som fått uppehållstillstånd och
är i kö till integrationsutbildning och håller på att flytta till en kommun. Utifrån dessa uppgifter kan man
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besluta att utnyttja startmodulen för integration, såvida att verksamheten anses nödvändig i området.
Startmodulen får inte medföra en fördröjning av andra åtgärder som främjar integrationen.

Arbets- och näringsministeriet informerar om erfarenheter med anknytning till utnyttjande av startmodulen
för integration.

6. Kommunikation som stödjer etableringen i området

Samarbetsgruppen kommer överens om vilka principer som tillämpas då förläggningarna informerar personer
som fått uppehållstillstånd om arbets- och näringstjänsterna och gällande andra faktorer som påverkar flytten
till en kommun. Målet är att uppmuntra personer att stanna i NTM-området för förläggningen och minska
flytten till stora stadsregioner.

NTM-centralen ska samla in och upprätthålla information om den regionala arbetsmarknaden samt vara
medveten om antalet asylsökande i det egna området och om områdets rörlighet. Arbets- och
näringsministeriet producerar ett riksomfattande informationspaket som kompletteras på regional nivå. Man
bör i kommunikationen framhäva områdets resurser samt berätta om sysselsättningsutsikter,
utbildningsmöjligheter och tjänster som stödjer integrationen. De utmaningar som en flytt till en stor stad
medför, i synnerhet vad gäller tillgången till bostäder och tjänster, ska lyftas fram på ett realistiskt sätt.

Målgruppen för kommunikationen omfattar alla asylsökande, men innehållet i och tillgången till arbets- och
näringstjänster ska presenteras i synnerhet för personer som fått uppehållstillstånd. Personalen vid
förläggningarna har en nyckelroll i kommunikationen, och därför bör den regionala samarbetsgruppen se till
att de har tillräcklig vetskap om arbets- och näringstjänsterna samt att de har fått tydlig information om målet
om att berätta om tjänsterna för asylsökande.


