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Ny ansökningsomgång i augusti
Nästa utlysning av medel från Flyktingfonden III och Återvändandefonden kommer att äga rum
under perioden 3 augusti-9 september. Då finns det möjlighet att söka medfinansiering till
projekt som ska starta 2010.
- Vi räknar med att Sverige i år får en rekordstor
tilldelning av medel från fonderna som kan användas
till utvecklingsprojekt, säger Susanna Hermansson,
chef på Migrationsverkets fondenhet.
Fondverksamheten har expanderat kraftigt under de
senaste åren. Det ställer höga krav på fondförvaltningen. För att möta dessa krav pågår ett omfattande
utvecklingsarbete.
- Inför nästa utlysning ser vi nu över ansöknings- och
urvalsprocessen. Vi arbetar vidare med att skapa en
effektiv och tydlig arbetsfördelning mellan fondförvaltningen och fondernas expertgrupp. En annan
viktig åtgärd är att fortlöpande försöka förbättra
informationen till projektsökare, så att det tydligt
framgår vilka krav som ska uppfyllas för att kunna ta
del av medel från fonderna, säger Susanna
Hermansson.

Beslut om medfinansiering i mars/april
Den 10-12 mars möttes expertgruppen och beslutsfattare vid ett beredningsmöte. Efter mötet kommer
chefen för verksamhetsområdet europeiskt och internationellt samarbete, Monika Wendleby, att fatta
beslut om medfinansiering. De projekt som får bifall
kommer att kallas till kontraktsmöte på fondenheten.
Det är först sedan avtal skrivits mellan projektägare
och fondenheten, som delar av medfinansieringen
kan betalas ut. De projekt som får avslag får ett
skriftligt besked om detta.

För att hinna ta fram genomarbetade projektansökningar och kompletta handlingar är det klokt att starta
tidigt med ansökningsarbetet. Mer information kommer successivt att finnas på Migrationsverkets webbplats under våren, www.migrationsverket.se

Nya projekt under 2009
Arbetet med att granska och bedöma projektansökningar för 2009 års medel från Flyktingfonden och
Återvändandefonden är nu i ett slutskede. Under
utlysningen, som pågick mellan den 3 september och
15 oktober 2008, kom det in 65 ansökningar till fondenheten.
Efter en första granskning gick totalt 45 ansökningar
från Flyktingfonden och två från Återvändandefonden vidare för bedömning av fondernas expertgrupp.
Fem av ansökningarna kom från Migrationsverket.
Majoriteten av projektansökningarna handlar om
mottagning av asylsökande och integration.
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Kommissionen besökte Migrationsverket

Myndighetsmöte för SOLID

Den 23 och 24 februari besökte EU-kommissionen
Migrationsverket för ett möte om Flyktingfonden.
Från kommissionens generaldirektorat för rättvisa,
frihet och säkerhet deltog Stefano Signore och
Elisabetta Bellocchi, båda från avdelningen för
immigration och asyl.

Den 20 januari träffade fondenheten företrädare för
Svenska ESF-rådet och Rikskriminalpolisen. Det var
det första gemensamma mötet för de tre myndigheter
som ansvarar för fonder inom ramprogrammet
Solidaritet och hantering av migrationsströmmar
(SOLID).
Några av de frågor som diskuterades vid mötet var
bland annat den gemensamma samrådskommittén,
förslag till en gemensam expertgrupp och samarbete
kring informationsspridning.

Frågor som behandlades var bland annat hur Sverige
kan öka sitt nyttjande av EU-medel och hur man bäst
sprider information om fonderna och om projektens
resultat.
Kommissionen avser att fokusera mer på att samla
in, analysera och sprida resultat. Migrationsverket
framförde önskemål om att kommissionen anordnar
workshops för att belysa och fördjupa kunskaperna i
särskilda frågor, som till exempel vidarebosättning
och hur man minskar risken för fusk med EU-medel.

- Det är ett viktigt forum för att lyfta frågor som kan
vara av gemensam art och diskutera gränsdragningar
mellan fonderna. Fondernas regelverk från kommissionen är väldigt lika och det är viktigt att vi tolkar
likvärdigt för att underlätta för dem som söker medel.
Det är ett av flera skäl till att vi bör träffas regelbundet, säger Maria Brunnmyra, projektsamordnare på
fondenheten.

Utbildning för expertgruppen

Personalförändringar på fondenheten

Hur granskar man en projektansökan? Hur får vi fram
de bästa projekten? Hur kommunicerar vi med
projektsökare på ett bra sätt? Det var några av de
frågor som diskuterades när fondernas expertgrupp
möttes vid ett utbildningsseminarium i Solna
den 27-28 januari.

Bitte Konrad, som under lång tid arbetat som nationell koordinator, har nyligen lämnat fondenheten och
ingår numera i staben för Migrationsverkets verksamhetsområde för mottagning.
Den 1 april byter även fondenhetens controller, Ola
Esaiasson, enhet och börjar arbeta inom området
planering och styrning. För närvarande pågår rekryteringar av en ny controller och två processanalytiker.

Syftet med seminariet, som arrangerades av fondenheten i samarbete med Jörgen Wessman från
Gotlandsakademin, var att gå igenom olika delar av
granskningsarbetet och gemensamt diskutera hur det
kan förbättras.

Sedan årsskiftet arbetar Marie Åström som ekonom
på enheten. Marie arbetar med att granska ekonomiska slutrapporter i Flyktingfonden II. Hon har
tidigare arbetat som avdelningschef på Scandic Hotels och inom CG Holdingkoncernen.

- Utbildningen var mycket givande och gav oss i
expertgruppen en gemensam grund att stå på. Under
dagarna fick vi också hjälp att utveckla ett mer
effektivt arbetssätt. Jag tror att detta kan underlätta
våra bedömningar i kommande ansökningsomgångar,
säger Robert Larsson som deltar i expertgruppen från
Länsstyrelsen Nord.

Anna Rudérus är ny informatör på Migrationsverket
och arbetar bland annat för fondenheten. Anna kommer närmast från Utrikesdepartementet och har även
arbetat på Sveriges EU-representation i Bryssel.

Kalendarium 2009
Datum

Aktivitet

10-12 mars

Beredningsmöte med expertgruppen och beslutsfattare

Mars/april

Beslut om medfinansiering av 2009 års medel från Flyktingfonden och
Återvändandefonden
Hur minskar vi fusk och oavsiktliga fel?
– ett seminarium till skydd för EU:s finansiella intressen
Utlysning av 2010 års medel från Flyktingfonden och Återvändandefonden

27 Maj
3 augusti –
9 september
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