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Rapportering i samband med betalningsbegäran 

 

Anvisning: Rapportering i samband med betalningsbegäran vid RRF-finansiering 

Vid bedömningen av en betalningsbegäran ska de operativa överenskommelserna mellan Finland 
och kommissionen beaktas i enlighet med artikel 24.3 i RRF-förordningen. Enligt artikel 20.6 ingår 
kommissionen och medlemsstaterna en operativ överenskommelse för att precisera flera delar i 
genomförandebeslutet, till exempel arrangemangen och tidsplanen för övervakning och genomfö-
rande, de relevanta indikatorerna för rapportering av målen och delmålen, tillgången till underlig-
gande data och när så är lämpligt tilläggsuppgifter om målen och delmålen. De operativa överens-
kommelserna ska vara klara innan medlemsstaten gör sin första betalningsbegäran. 
 
Därtill gör kommissionen egna granskningar som en del av det kontrollsystem som kommissionen 
tagit i bruk. I dessa granskningar fokuserar kommissionen främst på uppfyllandet av målen och 
delmålen, eftersom RRF-betalningens lämplighet och laglighet uteslutande bygger på uppfyllandet 
av målen och delmålen. Det finns två olika slags granskningar: 

i) systemgranskningar av system som används för att spara, samla in, sammanställa och 
rapportera mål och delmål, och  

ii) granskning av tillförlitligheten i de uppgifter som rapporterats om uppnådda mål och del-
mål och som medlemsstaterna angett i betalningsbegäran. 

 
 

Bakgrund 

Artikel 24 i RRF-förordningen, Regler för utbetalningar, innehållande och avslutande av av-
tal om ekonomiska bidrag och lån1 
 
1. Utbetalningarna av ekonomiska bidrag, och i tillämpliga fall, av lånet till den berörda medlems-
staten enligt denna artikel ska göras senast den 31 december 2026 och i enlighet med budget-
anslagen och med förbehåll för tillgängliga medel. 
 
2. När den berörda medlemsstaten har uppfyllt de relevanta överenskomna delmålen och målen2 i 
planen för återhämtning och resiliens, som godkänts i enlighet med artikel 20, ska medlemsstaten 
till kommissionen lämna in en vederbörligen motiverad begäran om utbetalning av det ekonomiska 
bidraget och, i förekommande fall, av lånet. Medlemsstaterna får lämna in en sådan begäran om 
utbetalning till kommissionen två gånger per år. 
 
3. Kommissionen ska preliminärt och utan onödigt dröjsmål, och senast inom två månader från 
mottagandet av begäran bedöma huruvida de relevanta delmål och mål som anges i rådets ge-
nomförandebeslut som avses i artikel 20.1 har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. För att delmå-
len och målen ska anses ha uppnåtts på ett tillfredsställande sätt får åtgärder avseende delmål och 

 
1 Artikel 24 i RRF-förordningen 
2 Bilaga II Antal mål och delmål som ska rapporteras i samband med betalningsbegäran samt EU:s Fenix-kodbeteck-
ningar 
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mål som tidigare har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt inte ha upphävts av den berörda med-
lemsstaten. Vid bedömningen ska även de operativa överenskommelser som avses i artikel 20.6 
beaktas.  
 
4. Om kommissionen gör en positiv preliminär bedömning av det tillfredställande uppnåendet av de 
relevanta delmålen och målen ska den överlämna sina resultat till Ekonomiska och finansiella kom-
mittén och begära att den yttrar sig angående det tillfredställande uppnåendet av de relevanta del-
målen och målen. Kommissionen ska ta Ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande i beak-
tande vid sin bedömning. 
 
5. Om kommissionen gör en positiv bedömning ska den utan onödigt dröjsmål anta ett beslut om 
godkännande av utbetalningen av det ekonomiska bidraget, och i tillämpliga fall av lånet, i enlighet 
med budgetförordningen. Ett sådant beslut ska antas i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 35.2. 
 
6. Om kommissionen, till följd av den bedömning som avses i punkt 5, konstaterar att de delmål 
och mål som anges i rådets genomförandebeslut som avses i artikel 20.1 inte har uppnåtts på ett 
tillfredsställande sätt, ska utbetalningen av hela eller delar av det ekonomiska bidraget, och i till-
lämpliga fall, av lånet hållas inne. Den berörda medlemsstaten får lämna sina synpunkter inom en 
månad efter det att kommissionens bedömning meddelats. Innehållandet ska upphävas först när 
den berörda medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att de delmål och 
mål som anges i rådets genomförandebeslut som avses i artikel 20.1 uppnås på ett tillfredsstäl-
lande sätt. 
 
7. Genom undantag från artikel 116.2 i budgetförordningen ska tidsfristen för utbetalning börja löpa 
från och med dagen då beslutet om godkännande av utbetalningen meddelades till den berörda 
medlemsstaten enligt punkt 5 i den här artikeln, eller från och med dagen då upphävandet av ett 
innehållande meddelades enligt punkt 6 andra stycket i den här artikeln. 
 
8. Om den berörda medlemsstaten inte har vidtagit de åtgärder som krävs inom sex månader från 
innehållandet, ska kommissionen minska beloppet för det ekonomiska bidraget, och i tillämpliga 
fall, av lånet proportionellt, efter det att den berörda medlemsstaten har fått möjlighet att lämna 
sina synpunkter inom två månader från det att slutsatserna meddelades. 
 
9. Om den berörda medlemsstaten inte har gjort några konkreta framsteg med avseende på rele-
vanta delmål och mål inom 18 månader från dagen för antagandet av rådets genomförandebeslut 
som avses i artikel 20.1, ska kommissionen avsluta de avtal som avses i artiklarna 15.2 och 23.1 
och dra tillbaka beloppet för det ekonomiska bidraget utan att det påverkar tillämpningen av artikel 
14.3 i budgetförordningen. Eventuell förfinansiering i enlighet med artikel 13 ska återkrävas i sin 
helhet. Kommissionen ska fatta ett beslut om avslutande av avtal som avses i artiklarna 15.2 och 
23.1 och, i tillämpliga fall, återkrävande av förfinansieringen, efter att ha gett den berörda med-
lemsstaten möjlighet att lämna sina synpunkter inom två månader från det att bedömningen att det 
inte har gjorts några konkreta framsteg har meddelats. 
 
10. I undantagsfall får antagandet av beslutet om godkännande av utbetalningen av det ekono-
miska bidraget, och i tillämpliga fall, av lånet i enlighet med punkt 5 skjutas upp i högst tre måna-
der. 
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Innehållet i medlemsstatens betalningsbegäran 

Finland lämnar en begäran om utbetalning ur RRF-faciliteten till kommissionen en gång per år sen-
ast den 31 december. Mer ingående information om betalningsbegäran finns i de operativa över-
enskommelserna mellan Finland och kommissionen. I samband med betalningsbegäran rapporte-
ras åtgärdernas mål och delmål som specificeras i bilagan till genomförandebeslutet (CID)3. Kom-
missionen har fastställt mål och delmål som ska rapporteras i samband med varje betalningsbegä-
ran. Betalningsbegäran ska innehålla följande uppgifter: 
 

• Det belopp i euro som ska utbetalas enligt begäran, maximibeloppet specificeras i rådets 
genomförandebeslut. 

• De mål och delmål som betalningsbegäran grundar sig på. 

• Den dokumentation som krävs (verifieringsdokument, sammandrag och annat material) för 
att påvisa att målen och delmålen har uppfyllts. Verifieringsdokumenten får inte innehålla 
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter, såvida inte verifieringen av målet/delmå-
let särskilt kräver detta. 

• Förvaltningsförklaringen. 

• Revisionsmyndighetens revisionssammandrag. 
 
Utöver ovan nämnda punkter ska medlemsstaterna i fråga om den gröna omställningen rapportera 
kostnaderna för klimatfinansieringen och klimatkostnaderna samt i fråga om den digitala föränd-
ringen kostnaderna för den digitala sektorn och finansieringen av den digitala sektorn. Dessa upp-
gifter genereras med hjälp av RRP-datasystemet eller vid behov på annat sätt. 
 
I fråga om den gröna omställningen rapporteras i varje betalningsbegäran om alla åtgärder eller 
delåtgärder som har angetts med antingen 40 eller 100 procents klimatmärkning som ett led i god-
kännandet och bedömningen av RRP. Medlemsstaterna ska bokföra de kumulativa offentliga utgif-
terna som uppkommit efter den 1 februari 2020 enligt kontantmetoden för varje åtgärd/delåtgärd i 
planen, inte bara för de åtgärder som betalningsbegäran gäller. 
 

Stödmyndighetens roll 

Stödmyndigheterna producerar uppgifter för statsförvaltningens gemensamma projektportföljsy-
stem eller RRP-systemet om de mål och delmål som kommissionen har bestämt ska rapporteras i 
samband med betalningsbegäran. Vid rapporteringen av målen och delmålen i anknytning till betal-
ningsbegäran utnyttjas de uppgifter som getts i samband med lägesöversikten (mellanrapporte-
ringen). Målets eller delmålets framgångsstatus ska vara Completed och till rapporteringen bifogas 
ett kort sammandrag4 (one page cover note) och verifieringsdokumenten som anges i de operativa 
överenskommelserna. Ett verifieringsdokument kan i RRP-systemet anges som sekretessbelagt på 
grund av den information som det innehåller (personuppgifter, affärshemligheter). 
 
Stödmyndigheten ska inom den tid som finansministeriet fastställt ge förvaltningsområdets ministe-
rium en förvaltningsförklaring om de stöd som stödmyndigheten har beviljat eller själv använt. Ett 
ministerium ska inom den tid som finansministeriet fastställt ge finansministeriet en motsvarande 

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0284&from=EN  
4 Bilaga I Blankettmall för sammandrag av verifieringsdokument 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0284&from=EN
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förvaltningsförklaring om de stöd som ministeriet och förvaltningsområdets övriga stödmyndigheter 
har beviljat eller själva använt. Ministerierna sparar i systemen en egen förvaltningsförklaring samt 
stödmyndigheternas förvaltningsförklaringar om de åtgärder som de ansvarar för. De uppgifter som 
ska rapporteras om målen och delmålen ges på både finska och engelska. Förvaltningsförklaringar 
och verifieringsdokument jämte sammandrag får vara på finska. 
 
 

 
 
 

Statskontorets roll 

Statskontoret granskar de uppgifter som matats in i systemen och säkerställer att de åtföljs av 
ändamålsenliga verifieringsdokument samt stödmyndigheternas och ministeriernas förvaltningsför-
klaringar enligt förvaltningsområde. Statskontoret sammanställer uppgifterna om mål och delmål 
som hänför sig till betalningsbegäran och som sparats i statsförvaltningens gemensamma projekt-
portfölj- och RRP-system och lämnar uppgifterna till finansministeriet. På åtgärdsnivå genereras 
uppgifter om kostnaderna för den gröna omställningen och digitaliseringen med hjälp av bak-
grundsberäkning, antingen i RRP-systemet eller i Fenix-systemet utifrån åtgärdens faktiska kumu-
lativa kostnader. 
 

Finansministeriets roll 

Finansministeriet ansvarar för att uppgifterna i betalningsbegäran är riktiga, skapar och underteck-
nar en samlad förvaltningsförklaring5, matar in uppgifterna och verifieringsdokumenten i kommiss-
ionens Fenix-system och gör en betalningsbegäran som skickas till kommissionen. Till betalnings-
begäran ska också fogas en sammanfattning av de revisioner som genomförts, inklusive konstate-
rade brister och eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits. Revisionsenheten vid finansmi-
nisteriets controllerfunktion skapar nämnda revisionssammanfattning och sparar den i RRP-syste-
met. 
 

 
5 Enligt artikel 22.2 c i RRF-förordningen ska till den betalningsbegäran som skickas till kommissionen bifogas en förvaltningsförkla-
ring om att medlen har använts för avsett ändamål, att de uppgifter som lämnats tillsammans med begäran om utbetalning är full-
ständiga, korrekta och tillförlitliga, och att de kontrollsystem som införts ger tillräckliga garantier för att medlen har förvaltats i en-
lighet med alla tillämpliga regler, särskilt regler för undvikande av intressekonflikter och förebyggande av bedrägerier, korruption 
och dubbel finansiering från faciliteten och andra unionsprogram i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning. 

Målets/

delmålets 
framgångs-

status 
Completed, kort 

motivering 
(finska och 
engelska)

och datum för 
slutförande

Målets
numeriska 

värde

Beskrivning av 
delmålets

status (finska 
och engelska)

Verifierings-
dokument och 
sammandrag 

om 
målet/delmålet 

(finska)

Förvaltnings-
förklaring för 

rapportperioden

(finska)



Statskontoret Anvisning 1.0 5 (12) 
Statskontoret       Bilaga I Blankettmall för 

sammandrag, Bilaga II Åt-
gärdsmål per betalningsbe-
gäran 

 

Statsunderstödstjänster, RRP-enheten VK/22834/00.00.00.01/2022 
      8.3.2022  
 

                                                  

Finansieringsbelopp som ingår i betalningsbegäran och antalet mål och delmål som ska rapporte-
ras (läget 8.3.2022) 

 

Betalningsbegäran Finansieringsbelopp som an-
söks (€) 

Antalet mål och delmål som ska 
rapporteras 

Betalningsbegäran 1 € 312 801 163 22 

Betalningsbegäran 2 € 521 335 271 28 

Betalningsbegäran 3 € 417 068 217 26 

Betalningsbegäran 4 € 417 068 217 19 

Betalningsbegäran 5 € 312 801 163 29 

Betalningsbegäran 6 € 104 267 053 15 

Tabell 1. 

 
Den 21 januari 2022 hade kommissionen betalat 271 mn € i förfinansiering till Finland. 
 
 
 

 
 
Bild 1 Årsklocka för RRP-rapporteringen  

Årsklocka för RRP-rapporteringen 

Gemensamma indikato-
rer 
Rapporteras årligen till EU 
senast den 28 februari och 
den 31 augusti 

 

Mål och delmål  
Rapporteras årligen till 
EU senast den 30 april 
och den 15 oktober 

Kontinuerlig produkt-
ion av information  

Ekonomi, tillsyn, ansök-
ningsprocesser m.m. 

Betalningsbegäran  
Görs en gång per år, varje 
land bestämmer själv tid-
punkten, dock senast den 
31 december. Beror på 
när målen och delmålen 
uppfylls. 
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BILAGA I BLANKETTMALL FÖR SAMMANDRAG AV VERIFIERINGSDOKUMENT [TA BORT 
DENNA TEXT OCH ANDRA ANVISNINGAR] 
 
 

[DATUM, dd.mm.åååå]  
 

[ORGANISATION, inte personnamn]  
 

MÅLETS/DELMÅLETS [EU:s FENIX-KOD]  
 

[MÅLETS/DELMÅLETS NAMN]  
 
 

[Detta sammandrag är en del av betalningsbegäran och innehåller en kort beskrivning (1–2 sidor) 
av varje mål och delmål. Avsnitt kan läggas till vid behov. Detta dokument ska laddas upp till FE-
NIX-systemet utöver verifieringsdokumenten.]  
 

Verifieringsdokument:  
Beskriv i korthet de bifogade verifieringsdokumenten eller andra verifikat, inklusive de uppgifter el-
ler metoder som ingår i de operativa överenskommelserna. 
[OBS! Alla verifieringsdokument eller andra verifikat ska laddas upp till FENIX-systemet innan be-
talningsbegäran lämnas. I de fall där detta inte är möjligt av konfidentiella skäl, säkerhetsskäl eller 
tekniska skäl, ska myndigheten avtala med kommissionen separat om hur dessa uppgifter ska 
skickas.] 
 

Detaljerad motivering:  
Berätta klart och tydligt hur uppfyllandet av målet eller delmålet presenteras i verifieringsdokumen-
tet eller ett annat verifikat. Säkerställ att hänvisningarna är tydliga och exakta (t.ex. specifika si-
dor/uppgiftsfält i verifieringsdokumentet, motiveringen får inte innehålla allmänna hänvisningar till 
en rapport eller en grupp av uppgifter). 
  
Använd alla definitioner av målen eller delmålen i motiveringarna, i synnerhet den beskrivning som 
anges i bilaga I fältet ”beskrivning av varje mål och delmål” i genomförandebeslutet samt vid behov 
också en beskrivning av reformen eller investeringen. Beakta därtill alla ytterligare preciseringar i 
de operativa överenskommelserna.  
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BILAGA II Antal mål och delmål som ska rapporteras i samband med betalningsbegäran samt EU:s Fenix-kodbeteckningar 

 

  
Antal åtgärdsmål som ska rapporteras i samband med betalningsbegäran 

 22 28 26 19 29 16 

Åtgärdens namn 
Betalningsbegäran 
1 (2022) 

Betalningsbegäran 
2 (2023) 

Betalningsbegäran 
3 (2024) 

Betalningsbegäran 
4 (2025) 

Betalningsbegäran 
5 (2026) 

Betalningsbegäran 
6 (2026) 

Investeringar i energiinfra-
struktur FI-C[P1C1]-I[I1]-M[3]  FI-C[P1C1]-I[I1]-M[4]   FI-C[P1C1]-I[I1]-T[5] 

Investeringar i ny energiteknik FI-C[P1C1]-I[I2]-M[6]  FI-C[P1C1]-I[I2]-M[7]   FI-C[P1C1]-I[I2]-T[8] 

Investerings- och reformpaket 
på Åland  FI-C[P1C1]-I[I3]-M[9]    FI-C[P1C1]-I[I3]-M[10] 

Betydande minskning av an-
vändningen av kol för energi 
fram till 2026      FI-C[P1C1]-R[R1]-T[1] 

Reform av energibeskatt-
ningen för att ta hänsyn till 
den tekniska utvecklingen FI-C[P1C1]-R[R2]-M[2]      
Koldioxidsnål vätgas samt av-
skiljning och användning av 
koldioxid FI-C[P1C2]-I[I1]-M[16]  FI-C[P1C2]-I[I1]-M[17]   FI-C[P1C2]-I[I1]-T[18] 

Direkt elektrifiering och minsk-
ning av koldioxidutsläpp från 
industriella processer FI-C[P1C2]-I[I2]-M[19]  FI-C[P1C2]-I[I2]-M[20]   FI-C[P1C2]-I[I2]-T[21] 

Återanvändning och återvin-
ning av viktiga material och 
industriella sidoströmmar FI-C[P1C2]-I[I3]-M[22]  FI-C[P1C2]-I[I3]-M[23]   FI-C[P1C2]-I[I3]-T[24] 
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Reform av klimatlagen och 
koldioxidsnål industrialisering  

FI-C[P1C2]-R[R1]-
M[11]   

FI-C[P1C2]-R[R1]-
M[12]  

Strategiskt främjande av cir-
kulär ekonomi och reform av 
avfallslagen 

FI-C[P1C2]-R[R2]-
M[14]  

FI-C[P1C2]-R[R2]-
M[15] 

FI-C[P1C2]-R[R2]-
M[13]   

Byte av uppvärmningssystem 
i byggnader från fossil olja till 
uppvärmningsformer med 
låga koldioxidutsläpp FI-C[P1C3]-I[I1]-M[28] FI-C[P1C3]-I[I1]-M[29] FI-C[P1C3]-I[I1]-M[30]    

Program för en byggd miljö 
med låga koldioxidutsläpp FI-C[P1C3]-I[I2]-M[31]   FI-C[P1C3]-I[I2]-M[32]  FI-C[P1C3]-I[I2]-M[33] 

Reform av markanvändnings- 
och bygglagen      

FI-C[P1C3]-R[R1]-
M[25] 

Handlingsplan för utfasning 
av uppvärmning med fossil 
olja  

FI-C[P1C3]-R[R2]-
M[26]   

FI-C[P1C3]-R[R2]-
T[27]  

Offentlig infrastruktur för ladd-
ning och tankning av el och 
gas  FI-C[P1C4]-I[I1]-M[39]  

FI-C[P1C4]-I[I1]-T[40] 
FI-C[P1C4]-I[I1]-T[41] 

FI-C[P1C4]-I[I1]-T[42] 
FI-C[P1C4]-I[I1]-T[43]  

Privat infrastruktur för ladd-
ning FI-C[P1C4]-I[I2]-M[44]  FI-C[P1C4]-I[I2]-M[45] FI-C[P1C4]-I[I2]-T[46]   

Färdplan för fossilfria trans-
porter 

FI-C[P1C4]-R[R1]-
M[34] 
FI-C[P1C4]-R[R1]-
M[35]     

 
FI-C[P1C4]-R[R1]-
T[36] 

Skattereform för hållbara 
transporter 

FI-C[P1C4]-R[R2]-
M[37] 

FI-C[P1C4]-R[R2]-
M[38]     

Behandling med gips och 
återvinning av näringsämnen  FI-C[P1C5]-I[I1]-M[48] FI-C[P1C5]-I[I1]-M[50]  

FI-C[P1C5]-I[I1]-T[49] 
FI-C[P1C5]-I[I1]-T[51]  

Åtgärder för klimatmässigt 
hållbar markanvändning FI-C[P1C5]-I[I2]-M[52]  FI-C[P1C5]-I[I2]-M[53]  FI-C[P1C5]-I[I2]-T[54]  
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Modernisering av natur-
skyddslagstiftningen   

FI-C[P1C5]-R[R1]-
M[47]    

Digital konnektivitet – utveckl-
ing av kommunikationsnätens 
kvalitet och tillgänglighet  FI-C[P2C1]-I[I1]-M[55]  FI-C[P2C1]-I[I1]-T[56]  FI-C[P2C1]-I[I1]-T[57] 

Transport och markanvänd-
ning – projektet Digirata  FI-C[P2C1]-I[I2]-M[58]  FI-C[P2C1]-I[I2]-T[59]  FI-C[P2C1]-I[I2]-T[60] 

Digital ekonomi – program för 
realtidsekonomi  FI-C[P2C2]-I[I1]-M[61]  FI-C[P2C2]-I[I1]-M[62]   
Påskynda dataekonomin och 
digitaliseringen – Virtual Fin-
land     FI-C[P2C2]-I[I2]-M[63]  

Påskynda nyckelteknik 
(mikroelektronik, 6G, artificiell 
intelligens och kvantdatorer)  

FI-C[P2C2]-I[I3]-T[64] 
FI-C[P2C2]-I[I3]-M[66]   

FI-C[P2C2]-I[I3]-M[65] 
FI-C[P2C2]-I[I3]-M[67]  

Utveckling av ett informations-
system för bostadsfastigheter 
och kommersiella fastigheter   

FI-C[P2C2]-R[R1]-
M[68]  

FI-C[P2C2]-R[R1]-
M[69] 

FI-C[P2C2]-R[R1]-
M[70] 

Ökad effektivitet och öppen-
het i fråga om reformer och in-
vesteringar inom ramen för 
återhämtnings- och resiliens-
planen genom utveckling av 
informationssystem, administ-
ration och revision 

FI-C[P2C2]-R[R2]-
M[71] 
FI-C[P2C2]-R[R2]-
M[72]      

Civil kompetens inom cyber-
säkerhet     FI-C[P2C3]-I[I1]-M[75]  

Övningar inom cybersäkerhet      FI-C[P2C3]-I[I2]-T[76] 

Säkerställa en effektiv tillsyn 
och efterlevnad av förebyg-
gande av penningtvätt     

FI-C[P2C3]-R[R1]-
M[73] 

FI-C[P2C3]-R[R1]-
T[74] 
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Utveckling av arbetsförmåga, 
produktivitet och välbefin-
nande i arbetet  FI-C[P3C1]-I[I1]-M[86] FI-C[P3C1]-I[I1]-T[87] 

FI-C[P3C1]-I[I1]-T[89] 
FI-C[P3C1]-I[I1]-T[90] FI-C[P3C1]-I[I1]-T[88]  

Den nordiska modellen för ar-
betsförmedlingar  

FI-C[P3C1]-R[R1]-
M[77] 

FI-C[P3C1]-R[R1]-
T[78] 
FI-C[P3C1]-R[R1]-
M[79]    

Avskaffa tilläggsdagar med 
arbetslöshetsersättning   

FI-C[P3C1]-R[R2]-
M[80]    

Effektivisera förfarandet för 
arbets- och utbildningsbase-
rad invandring  

FI-C[P3C1]-R[R3]-
M[81] 
FI-C[P3C1]-R[R3]-
T[83] 

FI-C[P3C1]-R[R3]-
M[82] 

FI-C[P3C1]-R[R3]-
T[84]   

Stärka de tvärvetenskapliga 
tjänsterna för ungdomar (Na-
vigator-tjänsterna)    

FI-C[P3C1]-R[R4]-
T[85]   

Digitaliseringsprogram för 
kontinuerligt lärande FI-C[P3C2]-I[I1]-M[96]   FI-C[P3C2]-I[I1]-T[97]   
Förbättra utbildningsnivån ge-
nom att öka antalet studieplat-
ser inom den högre utbild-
ningen  FI-C[P3C2]-I[I2]-T[98]     

Höja kompetensnivån och för-
nya det kontinuerliga lärandet, 
digitalisering och modernise-
ring av utbildningen på Åland    FI-C[P3C2]-I[I3]-T[99]   
Reform av det kontinuerliga 
lärandet 

FI-C[P3C2]-R[R1]-
M[91] 

FI-C[P3C2]-R[R1]-
M[93] 

FI-C[P3C2]-R[R1]-
M[92] 

FI-C[P3C2]-R[R1]-
T[95] 

FI-C[P3C2]-R[R1]-
T[94]  

FUI-finansieringspaket för att 
främja den gröna omställ-
ningen – ledande företag  

FI-C[P3C3]-I[I1]-
M[100] FI-C[P3C3]-I[I1]-T[101]  FI-C[P3C3]-I[I1]-T[102]  
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FUI-finansieringspaket för att 
främja den gröna omställ-
ningen – påskyndande av 
nyckelsektorer och stärkande 
av kompetensen (Finlands 
Akademi) 

FI-C[P3C3]-I[I2]-
M[103]  FI-C[P3C3]-I[I2]-T[104]  FI-C[P3C3]-I[I2]-T[105]  

FUI-finansieringspaket för att 
främja den gröna omställ-
ningen – påskyndande av 
nyckelsektorer och stärkande 
av kompetensen (Business 
Finland)  

FI-C[P3C3]-I[I3]-
M[106] FI-C[P3C3]-I[I3]-T[107]  FI-C[P3C3]-I[I3]-T[108]  

FUI-finansieringspaket för att 
främja den gröna omställ-
ningen – stöd till innovativa 
tillväxtföretag  

FI-C[P3C3]-I[I4]-
M[109] FI-C[P3C3]-I[I4]-T[110]  FI-C[P3C3]-I[I4]-T[111]  

Främjande av innovation och 
forskningsinfrastruktur – lokal 
forskningsinfrastruktur  

FI-C[P3C3]-I[I5]-
M[112] 
FI-C[P3C3]-I[I5]-T[113]   FI-C[P3C3]-I[I5]-T[114]  

Främjande av innovation och 
forskningsinfrastruktur – nat-
ionell forskningsinfrastruktur 

FI-C[P3C3]-I[I6]-
M[115] FI-C[P3C3]-I[I6]-T[116]   FI-C[P3C3]-I[I6]-T[117]  

Främjande av innovation och 
forskningsinfrastruktur – kon-
kurrensutsatt finansiering av 
innovationsinfrastruktur  

FI-C[P3C3]-I[I7]-
M[118] FI-C[P3C3]-I[I7]-T[119]  FI-C[P3C3]-I[I7]-T[120]  

Program för att påskynda till-
växten för småföretag  

FI-C[P3C4]-I[I1]-
M[121]  

FI-C[P3C4]-I[I1]-
M[122]  FI-C[P3C4]-I[I1]-T[123] 

Viktiga program för internat-
ionell tillväxt  

FI-C[P3C4]-I[I2]-
M[124] 

FI-C[P3C4]-I[I2]-
M[125]  FI-C[P3C4]-I[I2]-T[126]  
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Stöd till förnyelse av den kul-
turella och kreativa sektorn 

FI-C[P3C4]-I[I3]-
M[127]   FI-C[P3C4]-I[I3]-T[128] FI-C[P3C4]-I[I3]-T[129]  

Stöd till hållbar och digital till-
växt inom turistsektorn  

FI-C[P3C4]-I[I4]-
M[130]  FI-C[P3C4]-I[I4]-T[132] FI-C[P3C4]-I[I4]-T[131]  

Främja genomförandet av 
vårdgarantin och minska ef-
tersläpningen i tjänster som 
orsakats av covid-19-pande-
min     FI-C[P4C1]-I[I1]-T[136]  

Stärka det förebyggande ar-
betet och att tidigt kunna iden-
tifiera problem    

FI-C[P4C1]-I[I2]-
M[137]   

Stärka kunskapsbasen och 
det bevisbaserade beslutsfat-
tandet för att öka kostnadsef-
fektiviteten i social- och hälso-
vården     

FI-C[P4C1]-I[I3]-
M[138]  

Införa digitala innovationer för 
social- och hälsovårdstjänster     FI-C[P4C1]-I[I4]-T[139]  
Införa ett personcentrerat digi-
talt informationssystem på 
Åland     FI-C[P4C1]-I[I5]-T[140]  
Förberedelser för social- och 
hälsovårdsreformen till stöd 
för genomförandet av vårdga-
rantin 

FI-C[P4C1]-R[R1]-
M[133]  

FI-C[P4C1]-R[R1]-
M[134] 
FI-C[P4C1]-R[R1]-
M[135]    


