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839/2022

Republikens presidents förordning
om skötseln på Åland av förvaltningsuppgifter som gäller programmen för fonderna 

inom området för inrikes frågor

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrel-
selagen för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994
och 68/2004, och med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på förvaltningen av programmet för den asyl-, migrations-
och integrationsfond som baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden samt på för-
valtningen av programmet för den fond för inre säkerhet som baserar sig på Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2021/1149 om inrättande av Fonden för inre säkerhet,
till den del programmen med stöd av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) omfattas
av landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet.

2 §

Myndigheter som svarar för skötseln av förvaltningsuppgifterna inom programmen

Skötseln av förvaltningsuppgifterna inom de program som avses i 1 § och som enligt
landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikes
frågor under programperioden 2021–2027 (Ålands författningssamling 2022:52) sköts av
Ålands landskapsregering överförs genom denna förordning till inrikesministeriet och fi-
nansministeriet. På Åland är inrikesministeriet den förvaltande myndighet och finansmi-
nisteriet den revisionsmyndighet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2021/1060 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Fonden för en
rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella
regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säker-
het samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022. 
Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om skötseln på

Åland av förvaltningsuppgifter som gäller de nationella programmen för fonderna inom
området för inrikes frågor (174/2017).
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Republikens President

 Sauli Niinistö

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist
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