Bilaga 6. Integrationens ansvarsfördelning
(Källa: Programmet för integrationsfrämjande i Forssaregionen 2021–2024)

Staten
Riktlinjer för det riksomfattande integrationsarbetet och utvecklingen av det dras med statens
program för integrationsfrämjande som utarbetats av statsrådet. Statens program för
integrationsfrämjande innehåller mål och åtgärder för den riksomfattande
integrationsutvecklingen och det styr tjänstemännens och de övriga integrationsfrämjande
aktörernas arbete. Programmet utarbetas för fyra år i sänder och finansieras inom ramen för
statsbudgeten. Arbets- och näringsministeriet koordinerar beredningen av programmet.
Beredningen av statens program för integrationsfrämjande för 2020–2023 har anslutits till
beredningen av en integrationsredogörelse gällande behovet av att se över
integreringsåtgärderna som förutsätts av riksdagen.
Arbets- och näringsministeriet svarar för den allmänna utvecklingen, planeringen och
styrningen av integrationspolitiken samt den nationella utvärderingen och uppföljningen. De
ministerier som är centrala med avseende på integrationen – undervisnings- och
kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och
näringsministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet och miljöministeriet – sätter upp egna
mål och åtgärder för utvecklingen av integrationen.
Arbets- och näringsministeriet svarar för integration och lagstiftning som gäller integration
samt styrning av NTM-centralerna i uppgifter som gäller integration och främjande av goda
etniska relationer. Arbets- och näringsministeriet svarar också för politik och lagstiftning som
gäller migration av arbetstagare, studerande, praktikanter och forskare.
Inrikesministeriet styr och utvecklar migrationsförvaltningen och samordnar den
verksamhet som anknyter till migrationsfrågor mellan förvaltningsområdena och svarar för
migrationspolitiken och den lagstiftning som gäller migration och medborgarskap.
Inrikesministeriet representerar Finland i Europeiska unionen och i internationellt samarbete
i de flesta frågor som rör migration.
Inrikesministeriet svarar även för resultatstyrningen av Migrationsverket. Migrationsverket
svarar för beviljande av uppehållstillstånd, registrering av EU-medborgare, handläggning av
asylansökningar, styrning av flyktingförläggningarnas verksamhet, beviljande av
resedokument för utlänningar samt avvisning och utvisning.
Utrikesministeriet svarar för Finlands viseringspolitik. Finlands beskickningar i utlandet
utfärdar visum och tar emot anmälningar om medborgarskap och ansökningar om
uppehållstillstånd.
Undervisnings- och kulturministeriet utvecklar utbildningen för invandrare på olika
utbildningsnivåer samt ansvarar för frågor som gäller invandrarnas kultur, religion,
ungdomsarbete samt motion och idrott. Utbildningsstyrelsen svarar för frågor som gäller
invandrares utbildning och för erkännandet av utländska examina.
Social- och hälsovårdsministeriet svarar för främjande av hälsa och välfärd bland
invandrarna samt frågor som gäller invandrares försörjning.

Justitieministeriet koordinerar den nationella politiken som gäller de grundläggande
rättigheterna och mänskliga rättigheterna och svarar för verkställande av
diskrimineringslagstiftningen samt den lagstiftning som gäller rättshjälp för asylsökande.
Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till
uppgift att främja likabehandling och ingripa i diskriminering.
NTM-centralen och regionsförvaltningsverket
Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar för den regionala utvecklingen av
integrationsarbetet, samarbete, samordning och uppföljning inom sina egna
verksamhetsområden. NTM-centralerna utarbetar den lokala strategin för anvisande av
flyktingar till en kommun och svarar för verkställandet av den. NTM-centralerna svarar också
för inrättande av boendeenheter för barn och unga personer som bor i landet utan
vårdnadshavare samt om avtal och övervakning som gäller dem.
Till NTM-centralernas uppgift hör styrningen, rådgivningen och stödet till arbets- och
näringsbyråerna och utvecklingen av deras kompetens samt planeringen, upphandlingen
och tillsynen i fråga om integrationsutbildning som erbjuds i form av arbetskraftsutbildning.
NTM-centralerna stöder också och ger råd åt kommuner i integrationsarbetet och
uppgörandet av programmen för integrationsfrämjande, och följer upp genomförandet av
programmen. Dessutom hör till NTM-centralernas uppgifter främjande av goda etniska
relationer och en dialog mellan olika kulturer.
Regionförvaltningsverken svarar i ärenden som hör till deras verksamhetsområde för
planeringen och styrningen av samt tillsynen över åtgärder och tjänster som främjar och
stöder invandrares integration. Regionförvaltningsverken svarar även för att invandrarnas
specialbehov beaktas till exempel inom social- och hälsovården och utbildnings- och
bildningsväsendet samt när tillgängligheten och kvaliteten för tjänsterna som kommunen
ansvarar för bedöms. Regionförvaltningsverken samarbetar med NTM-centralerna inom sitt
verksamhetsområde.
Arbets- och näringstjänsterna
Arbets- och näringstjänsterna svarar för att arbetskraftstjänster och andra åtgärder som
främjar och stöder invandrares sysselsättning och integration ordnas samt för att tjänsterna
lämpar sig även för invandrare. Som särskilda integrationsfrämjande åtgärder svarar TEbyrån för genomförandet av inledande kartläggningar och utarbetandet av integrationsplaner
för sina invandrarklienter samt för styrning av invandraren vidare till integrationsutbildning.
TE-byråerna samarbetar med kommunerna.
Kommunen
Kommunerna svarar utvecklingen, planeringen och uppföljningen av den lokala integrationen
i samarbete med TE-tjänsterna. Kommunernas uppgift är att beakta invandrarnas behov
samt att främja integration vid planeringen och genomförandet av sina tjänster.
Kommunerna har också som uppgift att säkerställa att det finns tillräckligt med tjänster och
att de lämpar sig för invandrare samt att se till att personalen har kompetens i fråga om
integration. Dessutom ska kommunerna lokalt stödja internationalism, jämlikhet och
likabehandling samt främja en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper.
Kommunerna deltar i utarbetandet av inledande kartläggningar och integrationsplaner för
invandrare eller svarar för att dessa utarbetas för invandrare som befinner sig utanför
arbetskraften.

Den som integrerar sig
Det är myndigheternas uppgift att ordna integrationsfrämjande tjänster. Invandraren har
emellertid själv en aktiv roll i sin egen integrationsprocess. Invandrare som behöver
integrationstjänster har som uppgift att delta i utarbetandet av den personliga
integrationsplanen samt i de tjänster och åtgärder som avtalas i planen. Invandrarens
självständighet, motivation och engagemang är centralt för integrationen.

