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Att ansöka om att delta i kommunala sysselsättningsförsök, kompletterande ansökningsomgång
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska
kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster stärkas. Vid
budgetförhandlingarna i september 2019 avtalade regeringen om att inleda kommunala sysselsättningsförsök som en första åtgärd för att
stärka kommunernas roll. Regeringen fastställer riktlinjer för en permanent servicestruktur i arbetskraftspolitiken under regeringsperioden.
Den faktiska ansökningsomgången för de kommunala sysselsättningsförsöken genomfördes 8 oktober–19 november 2019. Arbets- och
näringsministeriet fastställde den 5 december 2019 att 90 kommuner
deltar i försöken. Kommunerna utgör ensamma eller tillsammans med
flera kommuner totalt 20 försöksområden. Försöken enligt den faktiska
ansökningsomgången inleds den 1 januari 2021 och avslutas den 30
juni 2023.
Eftersom vissa kommuner upplevde att ansökningstiden under hösten
2019 var kort, utlyser arbets- och näringsministeriet en kompletterande
ansökningsomgång för de kommunala sysselsättningsförsöken. Vid
den kompletterande ansökningsomgången ska samma urvalsvillkor iakttas som gällde hösten 2019. Hänsyn tas dock till att man genom den
kompletterande ansökningsomgången får tillräckligt många kommuner
av olika storlek och även tvåspråkiga kommuner med i försöket. Försöken enligt den faktiska ansökningsomgången inleds den 1 mars 2021
och avslutas den 30 juni 2023.
Regeringen ska lämna en proposition till riksdagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (bilaga 4). Kommuner
som deltar i försöket sköter i försöket uppgifter som ska överföras från
statens arbets- och näringsbyråer i enlighet med den i propositionen föreslagna försökslagen.
Kommunerna kan ansöka om att genomföra försök i enlighet med de
villkor som anges i bilaga 1. Kommunerna lämnar in ansökan om att genomföra försök på blanketten i bilaga 2. Ansökan ska innehålla de uppgifter som efterfrågas på blanketten och de begärda bilagorna.
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Om flera kommuner deltar i försöket, lämnar kommunerna in en gemensam ansökan. När flera kommuner tillsammans genomför ett gemensamt försök, kommer kommunerna sinsemellan överens om arbetsfördelning och kundansvar.
Kommunerna förutsätts samråda om försöken med närings-, trafik- och
miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån i regionen innan ansökan
lämnas in.
Vid den samlade bedömningen av ansökningarna och försöksområdena
läggs tonvikt på bland annat följande aspekter:
-

Försökets potentiella sysselsättningseffekter

-

Genomförandeplan – åtgärder, allokering av kommunens egna resurser till försöket, sektorsövergripande tjänster, t.ex. samordning av
utbildningstjänster och social- och hälsovårdstjänster med sysselsättningstjänsterna.

-

Inverkan på kundövergångarnas hanterbarhet (antalet kunder i försöken inom närings-, trafik- och miljöcentralens område i förhållande
till samtliga arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån)

-

Personalkonsekvensernas hanterbarhet – vilka verksamhetsställen
arbets- och näringstjänsternas personal är placerade vid i nuläget
beaktas

Ansökningarna med bilagor sänds elektroniskt till arbets- och näringsministeriets registratorskontor (kirjaamo@tem.fi) senast 26.6.2020.
Arbets- och näringsministeriet fastställer de nya försöksområdena i augusti–september. Arbets- och näringsministeriet utfärdar dessutom en
förordning om de nya försöksområdena när försökslagen har antagits.
Frågor om försöken kan sändas till adressen tyollisyyskokeilut@tem.fi. Arbets- och näringsministeriet besvarar frågorna varje
vecka. Frågorna och svaren på dem publiceras anonymt på sidan
www.tem.fi/tyollisyyskokeilut.

Tuula Haatainen
arbetsminister

Jari Gustafsson
kanslichef

BILAGA 1
BILAGA 2
BILAGA 3
BILAGA 4

Villkor för försöken, kompletterande ansökningsomgång,
Blankett för ansökan, kommunala sysselsättningsförsök, kompletterande ansökningsomgång
Bakgrundsinformation om målgruppsvolymerna enligt kommun
Kompletterande ansökningsomgång, elektronisk underskrift
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SÄNDLISTA

Kommunerna på fastlandet

FÖR KÄNNEDOM

Landskapsförbunden
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Arbets- och näringsbyråerna

