Möte med kommittén för nationella programmet för AMIF
Programperiod 2014-2020
SAMMANTRÄDESDATUM
Fredagen den 18 mars 2016 kl. 10.00–14.30.
Justitiedepartementet, Rosenbad 4 Stockholm.
NÄRVARANDE
Ledamöter
Mattias Wahlstedt (ordf.), Justitiedepartementet
Leonora Uddhammar, DELMI
Anne-Marie Orler, Polismyndigheten
Gaston Fernandez Palma, Socialstyrelsen
Leif Klingensjö, Sveriges kommuner och landsting
Samarie Wijekoon Löfvendahl, UNHCR
Helena Barrett, Skolverket
Katarina Wåhlgren, Migrationsverket
Anneli Wirtén, Länsstyrelserna
Per Aldskogius, Arbetsmarknadsdepartementet
David Olsson, Arbetsförmedlingen
Ewa Jonsson, Röda korset
Micael Nord, ESF-rådet
Övriga närvarande
Henry Mårtenson, Justitiedepartementet
Mats Andersson, Justitiedepartementet
Mikael J. Zaar, funktionen för fonderna
Dimitrios Karampelas, funktionen för fonderna
Jonny Wigander, funktionen för fonderna
Georgiana Maria Plesu, EU-kommissionen
Irene Zejan, EU-kommissionen
May Ann Ramsay, EU-kommissionen
PROTOKOLL
Kallelse och handlingar
Kallelse och dagordning har skickats till kommittén 2016-02-26. En uppdaterad version av dagordningen skickades ut 2016-03-16.

Det migrationspolitiska läget (information)
Justitiedepartementet informerade om det aktuella migrationspolitiska läget
samt de politiska beslut som är aktuella på området just nu. Bland annat
nämndes inre gränskontroller, identitetskontroller på buss, tåg och fartyg
från Danmark samt genomförandet av insatser inom ramen för flyktingöverenskommelsen som har brett stöd i riksdagen.
EU-kommissionens syn på Sveriges nationella program (information)
EU-kommissionens representant informerade om hur kommissionen vill
stärka samarbetet mellan medlemsstater som arbetar med AMIF samt att de
uppmanar till samarbetsformer mellan EU-fonderna på nationell nivå.
Erfarenheter från ramprogrammet SOLID (information)
Funktionen för fonderna redogjorde för de erfarenheter verksamheten dragit
utifrån arbetet med ramprogrammet SOLID och de två fonderna som förvaltats (Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden).
Aktuellt Asyl-, migrations- och integrationsfonden (information)
Beslut om ansökningar som inkommit inom ramen för verkställande metod
samt direkt tilldelande metod fattas under slutet av mars månad och resultatet kommer att publiceras på funktionen för fondernas webbplats.
I den öppna utlysningen inkom 126 ansökningar. Flest ansökningar har inkommit inom det nationella programmets mål 2, integration och laglig migration1. Beslut om dessa ansökningar planeras till maj 2016.
Prioriterade insatser? Några nedslag.
SKL informerade om de utmaningar kommuner och landsting har i mötet
med de asylsökande ensamkommande barnen.
Röda korset berättade om sin verksamhet och om sina insatser under hösten
2015.
Diskussion följde på presentationerna. Bland annat framfördes till EUkommissionens representant att Övervakningskommittén ser ett behov av att
underlätta för frivilligorganisationer att driva projekt med stöd av EUmedel.
Det nationella programmets genomförande
Mötets sista del handlade om det nationella programmets genomförande,
kommande års utlysningar, medel inom olika åtgärdsområden, målgrupper
och kommunikationsinsatser.
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Funktionen för fondernas förslag var att det inte genomförs någon mer öppen utlysning 2016. Funktionen för fonderna föreslog istället en mer begränsad utlysningsomgång under hösten 2016 (denna kan bli enligt verkställande och/eller inom direkt tilldelande metod).
Övervakningskommittén ställde sig bakom ett sådant förfarande. Inför utlysning ska funktionen för fonderna presentera för kommittén vilka åtgärder
som ingår i utlysningarna.
Funktionen för fonderna ser också ett mer långsiktigt behov av att flytta
fondmedel mellan de nationella målen i det nationella programmet för att
säkerställa mer medel för integrationsinsatser. Ansvarig myndighets första
bedömning är att behov kan finnas inom särskilt mål 12, asyl, och den prioriterade finansieringen som rör organiserad sysselsättning.
Övervakningskommittén ställde sig bakom vidare arbete med flytt av medel
mellan olika delar av programmet med förbehåll för att samarbete mellan
olika fondförvaltare och stora aktörer behöver fördjupas.
En formell ansökan behöver ställas till EU-kommissionen innan funktionen
för fonderna vidtar större justeringar av medel mellan det nationella programmets olika delar.
Funktionen för fonderna informerade om planerade informationsinsatser
under 2016. Funktionen för fonderna bedriver ett omfattande arbete med att
synliggöra medfinansiering genom att lyfta fram projekt och det nationella
programmet. Bland annat har nya kanaler för information och dialog startats
upp.
Nästa möte
Övervakningskommitténs nästa möte är fredagen den 23 september 2016.
Senast vid nästa möte ska funktionen för fonderna sammanställa ett dokument med resultat och analys utifrån de genomförda utlysningarna, samt
presentera ett förslag med inriktning för de kommande utlysningarna som
övervakningskommittén tar ställning till.
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