
 

 

Utkast för ISF genomförandeplan 17.2.2022 

 

Särskilt mål 1  

2.1 Förbättring av informationsutbytet 
 

2.1.1 Enhetlig tillämpning av unionens säkerhetsregelverk 
 

 

 

Implementering av rekommendationerna från Schengenutvärderingen  
 
Resultatmål: 
 
 

Understöd 75 % 
 

Möjliga stödmottagare  
 

Behöriga myndigheter 

Samordning med annan EU-finansiering Åtgärderna samordnas med andra åtgärder som 
finansieras ur EU:s inrikesfonder. 

Indikatorer som ska tillämpas 
 
I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 
Utfallsindikatorer: 
 
 
Resultatindikatorer: 
 
 

Ansökningstid  Våren 2022, hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 

Informationssystemens interoperabilitet  
 
Enligt förordningarna om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem samordnas 
informationssystem relaterade till intern säkerhet, gränssäkerhet och migrationshantering. 



 

 

Interoperabilitet påverkar också de nationella informationssystemens funktion och 
verksamhetsprocesser.  
 
Syftet är att bekämpa, upptäcka eller utreda grov brottslighet genom att säkerställa interoperabilitet 
mellan säkerhetsinformationssystem samt myndigheternas tillgång till nödvändig information. 
Säkerhetsmyndigheter har till sitt förfogande tekniska lösningar som möjliggör sökning av nationell 
och internationell information, oavsett nationella och internationella datakällor och 
användarmyndighet, så omfattande som det är möjligt i enlighet med principerna för dataskydd och 
datasäkerhet. 
 
Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel:  
 

• skapar bred nationell interoperabilitet för att uppfylla internationella åtaganden genom 
utveckling av informations-, drifts- och åtkomstarkitektur och design av tekniska lösningar,  

• utvecklar nationella informations-, ärendehanterings- och meddelandesystem, t.ex. slutföra 
pågående SIS III-utvecklingsaktiviteter,  

• bygger gränssnitt och funktioner relaterade till interoperabiliteten mellan EU-omfattande 
informationssystem med hänsyn till datasäkerhet, 

• utbildar myndigheter i genomförandet av interoperabilitetsförordningar och införandet av 
förändringar av informationssystem,  

• implementerar nödvändiga processförändringar och riktlinjer. 
 
Resultatmål: 
 

• De nationella informationssystemförändringarna, anslutningarna och gränssnitten har med de 
gemensamma plattformar och system som används på EU-nivå implementerats inom den 
överenskomna tidsramen, 

• myndigheterna är utbildade i användningen av systemen och har en klar förståelse för hur 
systemen fungerar och hur de påverkar det egna arbetet. 
 

Understöd 75 % 
 
Understödet kan höjas till 90 procent för projekt som 
syftar till att förbättra interoperabiliteten mellan EU:s 
informationssystem och nationella informations- och 
kommunikationstekniksystem (IKT-system), i den 
utsträckning som föreskrivs i unionslagstiftning eller 
nationell lagstiftning. 

Möjliga stödmottagare 
 

Behöriga myndigheter 

Samordning med annan EU-finansiering Rättsliga myndigheters interoperabilitetsaktiviteter 
kommer att stödjas i den mån projektet inte är berättigat 
till finansiering från programmet Rättsliga frågor. 

Indikatorer som ska tillämpas  
 
I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 
Utfallsindikatorer: 
O.1.1 Antal deltagare i utbildningsverksamhet 
O.1.2 Antal expertmöten/workshops/studiebesök  
O.1.3 Antal etablerade/anpassade /underhållna informations- och kommunikationstekniksystem (IKT-
system) 



 

 

 

 

2.1.1.2 Ökning av den aktiva användningen av unionens informationssystem och 

decentraliserade informationssystem  
 

O.1.4 Mängden anskaffad utrustning 
 
Resultatindikatorer: 
R.1.5 Antal IKT-system som gjorts interoperabla i medlemsstaterna/med säkerhetskritiska 
informationssystem inom EU och säkerhetskritiska decentraliserade informationssystem /internationella 
databaser 
R.1.7 Antal deltagare som tycker att utbildningen är användbar i arbetet 
R.1.8 Antal deltagare som tre månader efter utbildningsaktiviteten anger att de använder de färdigheter 
och kompetenser som förvärvats i den utbildningsaktiviteten 
 

Ansökningstid Våren 2022, hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 

Effektivisering av informationsutbytet 
 
Informationssystemutmaningar ställer till stora problem för både nationellt och internationellt 
informationsutbyte. I Schengenutvärderingen av Finland som genomfördes 2018 konstateras att polisens 
kompetens och kunskap i användningen av internationella informationssystem inte är på en tillräckligt 
god nivå. Bristen på kompetens beror bl.a. förekomsten av flera system för informationsutbyte, 
silofieringen av informationssökningskanaler, svårigheten att använda systemen eller bristen på 
utbildning.  De olika kanalerna för informationsutbyte används separat från nationellt 
informationsutbyte och ärendehantering.  
 
Särskilt under exceptionella omständigheter sker inte informationsflödet och en aktuell bild av 
situationen på ett tillräckligt standardiserat sätt mellan de olika myndigheterna, civila myndigheter och 
de organisationer som stödjer dem.  Nationella arrangemang för en lägesöverblick har inte skapat en 
standardiserad struktur för att samla in till exempel kommunal lägesinformation till statsledningens nivå 
och vice versa, så det finns ett behov av att utveckla nya sätt att bilda en lägesöverblick, 
kommunikationsstrukturer och krypterade informationssystem mellan nationella, regionala och lokala 
aktörer.  Dataskyddsdirektivet har på grund av de olika tolkningarna av det orsakat problem i 
informationsutbytet mellan myndigheter. Utbildning och enhetlig praxis behövs för att korrigera denna 
situation. 
  
Att utveckla informationsutbytet mellan brottsbekämpande myndigheter för att förebygga, upptäcka och 
utreda brott är avgörande för att förbättra nationell säkerhet och EU:s inre säkerhet. I december 2021 
gav kommissionen ett förslag till direktiv om utbyte av information och ett så kallat Prüm II-förslag om 
automatiskt informationsutbyte i polissamarbetet. De åtgärder som följer av direktiven kommer att 
genomföras inom ramen för genomförandeplanerna för de kommande åren. 
 
Syftet är att skapa tekniska lösningar och upprätthålla ett kunnande som möjliggör effektiv och säker 
nationell och internationell informationssökning, oavsett nationell och internationell datakälla och 
användarmyndighet, till stöd för beslutsfattande, kontroll och brottsförebyggande verksamhet.  
 
Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel:  
 

• skapar tekniska lösningar som möjliggör säker nationell och internationell informationssökning, 
oavsett nationella och internationella datakällor och användarmyndigheter, 



 

 

 

• utöver tekniska lösningar behöver utveckla processer och reformera arbetsmetoder mellan 
myndigheter samt med den privata sektorn och organisationer, 

• utbildar myndigheter för att effektivare använda databaser, 

• effektiviserar informationsutbytet och det operativa samarbetet med olika länder, EU-
organisationer och internationella organisationer inklusive informationsutbytet som baserar sig 
på Prümbesluten, med beaktande av internationell informationsklassning,  

• förbättrar dataskyddskompetensen. 
 
Resultatmål: 
 

• SIENA-utvecklingen har främjats, 

• ytterligare utveckling av passagerarinformationssystem har skett, 

• användargränssnittet för CSAM-systemet har utvecklats, 

• utvecklingen relaterad till söktjänsten Renki har fortsatt, 

• kompetensen hos personuppgiftsbehandlare har förbättrats i enlighet med dataskyddslagen,  

• utbildning i effektivare användning av databaser har tillhandahållits, såsom kurser om 
internationellt samarbete och informationsutbyte, 

• utveckling av ett vapeninformationssystem och övervakning av livscykeln hos och 
lokaliseringsdata för vapen och vapenkomponenter, 

• data från CSAM-systemet kan också överföras till Interpols, Eurojusts och Europols databaser. 
 

Understöd 75 % 

Möjliga  stödmottagare 

 

Behöriga myndigheter 

Samordning med annan EU-finansiering  

Indikatorer som ska tillämpas  

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 

Utfallsindikatorer: 
O.1.1 Antal deltagare i utbildningsverksamhet 
O.1.2 Antal expertmöten/workshops/studiebesök 
O.1.3 Antal etablerade/anpassade/underhållna informations- och kommunikationstekniksystem (IKT-
system) 
 
Resultatindikatorer: 
R.1.5 Antal IKT-system som gjorts interoperabla i medlemsstaterna/med säkerhetskritiska 
informationssystem inom EU och säkerhetskritiska decentraliserade informationssystem/internationella 
databaser 
R.1.7 Antal deltagare som tycker att utbildningen är användbar i arbetet 
R.1.8 Antal deltagare som tre månader efter utbildningsaktiviteten anger att de använder de färdigheter 

och kompetenser som förvärvats i den utbildningsaktiviteten 

 

Ansökningstid Våren 2022, hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 



 

 

2.1.1.3 Stöd för nationella åtgärder, inklusive sammankoppling och anslutning av nationella 

databaser till unionens databaser 
 

Främjande av digitalisering 
 
Bristen på automatisering leder i onödan till parallell användning av flera separata databaser och system 
i det dagliga arbetet. Informationssystemens dåliga användbarhet saktar ner processer och tär på 
personalresurser. Det finns flera system och de är svåra att använda. Olika ytterligare sökningar måste 
göras, vilket orsakar extra arbete och osäkerhet i kedjan av information. 
 
Utvecklingen av digitaliseringen och utvecklingen av teknologier är mycket snabb och omfattande och de 
möjligheter de medför utnyttjas också i kriminella syften.  Ny teknik har en mycket bred kontaktyta mot 
myndigheters verksamhet inom olika sektorer. Mängden data som ska undersökas har ökat exponentiellt 
och är ofta komplex.  Detaljerad behandling av data är omöjlig för en människa och, av mänskliga skäl, 
felaktig och ofta ytlig i förhållande till hela datamassan. Detta utmanar myndigheter när det gäller 
kunnande, verktyg som används, informationssystem, metoder och aktuell teknik.  Den ökande mängden 
data har skapat ett behov av att utveckla lösningar som utnyttjar maskininlärning.  
 
Digitaliseringen och annan teknisk utveckling kommer att vara väsentliga utvecklingsområden de 
kommande åren när det gäller effektivisering av myndigheters verksamhet och förbättrad inre säkerhet 
och kommer att kräva nationellt och internationellt samarbete även med näringslivet och 
vetenskapsvärlden. Förundersöknings- och rättsmyndigheterna ska t.ex. identifiera och hantera 
potentiella digitala bevismaterial och kunna utveckla produkter och lösningar som möjliggör att 
arbetsuppgifter kan utföras på ett högkvalitativt och datasäkert sätt. Trots de stora mängderna av data 
bör processerna vara snabba och brottsförebyggande åtgärder bör baseras på analys. 
 
Utvecklingsarbetet kräver för närvarande att experter som är involverade i operativt arbete måste 
användas i utvecklingsarbetet. ISF-stöd främjar digitalisering, automatisering, modern mjukvarurobotik, 
artificiell intelligens och maskininlärningsprocesser, t.ex. granskning av material, klassificering av 
uppgifter, individuella kontroller som krävs enligt dataskyddskrav, verifiering av identitet, internationellt 
samarbete, underrättelseverksamhet, analysverksamhet, It-forenstik, utredning av penningtvättsbrott 
och -misstankar, identifiering av misstänkta och gärningsmän, förundersökning, serialisering av ärenden, 
underrättelse inom öppen källkod och virtuell verklighet vid brottsplatsundersökning, 
scenariomodellering samt inom utbildning.   Dataskyddslagen kräver att personuppgiftsbehandlares 
kompetens förbättras. 

 
Målet är att bättre kunna undersöka, behandla och analysera stora mängder data med hjälp av 
automatisering och artificiell intelligens samt att bättre kunna bearbeta digitala bevismaterial.  
Utvecklingen av informationssystem, analysverktyg och processer  effektiviserar verksamheten, 
genererar kostnadsbesparingar samt förbättrar tillgängligheten, kvaliteten och tillgängligheten av 
arbete och lagrad data samt minskar manuellt arbete, vilket frigör tid för kritiska uppgifter.  
 
Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel:  
 

• främjar digitalisering genom hela den straffrättsliga kedjan genom förvärv av ny mjukvara och 
hårdvara,  

• främjar innovativ digitalisering, artificiell intelligens, lagringslösningar, analysmöjligheter och 
nätverksanslutning på ett omfattande sätt inom myndighetsverksamheten, 

• förbättrar myndigheters kompetens och arbetsprocesser, 

• utvecklar mobila lösningar, 

• inför användning av artificiell intelligens, särskilt för behandling av stora datamängder  

• introducerar nya tekniska applikationer och verktyg, 



 

 

• anskaffar utrustning och annan infrastruktur för att möjliggöra korrekt behandling,  

• utbildar de nödvändiga parterna.  
 

Åtgärder som vidtas bl.a. 

• överföring av data från det nuvarande vapeninformationssystemet till det nya systemet och 
implementeringen av e-tjänster för näringsidkare, 

• automatisering av behandlingen av tips och data, till exempel i samband med 
passagerarunderrättelser och CSAM,  

• utveckling av en analytisk informationssystemhelhet för att i större skala tillgodose polisens och 
andra PTR-myndigheters behov.   

 
Resultatmål: 

• manuellt arbete har minskat, 

• genomgång, identifiering och klassificering av material har försnabbats och är effektivt och 
använder artificiell intelligens,   

• personalresurser är bättre inriktade på själva brottsbekämpningen, 

• informationssystem som är enklare att använda, 

• kvaliteten på förundersökningar har förbättrats, 

• en större del av data kan utnyttjas, 

• på nationell nivå använder alla samma system, vilket gör att arbetsprocessen och 
utbildningsbehovet är enhetligt på nationell nivå och att informationsutbytet blir mer effektivt, 

• de svaga signalerna som kan upptäckas från data upptäcks bättre och de kopplingar eller 
ömsesidiga lagligheter som finns i data framträder, 

• uppgifterna kan även överföras till internationella databaser vid behov. 
 
 

Understöd 75 % 

Understödet kan höjas till 90 procent för projekt som 

syftar till att förebygga och bekämpa cyberbrottslighet, 

särskilt sexuellt utnyttjande av barn på nätet, och brott 

där internet är den primära plattformen för 

bevisinsamling.  

Möjliga  stödmottagare 

 

Behöriga myndigheter 

Samordning med annan EU-finansiering Aktiviteterna kommer att samordnas med programmet 

Digital Europe 

Indikatorer som ska tillämpas 

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 
Utfallsindikatorer: 
O.1.1 Antal deltagare i utbildningsverksamhet 
O.1.3 Antal etablerade/anpassade/underhållna informations- och kommunikationstekniksystem (IKT-
system) 
O.1.4 Mängden anskaffad utrustning 
 
Resultatindikatorer: 



 

 

 

 

 

2.1.1.4 Operativt stöd 
 

 

 

 

 

R.1.5 Antal IKT-system som gjorts interoperabla i medlemsstaterna/med säkerhetskritiska 
informationssystem inom EU och säkerhetskritiska decentraliserade informationssystem/internationella 
databaser 
R.1.7 Antal deltagare som tycker att utbildningen är användbar i arbetet 
R.1.8 Antal deltagare som tre månader efter utbildningsaktiviteten anger att de använder de färdigheter 
och kompetenser som förvärvats i den utbildningsaktiviteten 
 

Ansökningstid Våren 2022, hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 

Operativt stöd kommer att användas för att täcka kostnaderna för att underhålla och driva nationella 

informationssystem och nätverk som stödjer informationsutbytet, samt personalkostnader. Det 

operativa stödet ska särskilt säkerställa och trygga underhållet och användbarheten av gemensamma 

system på EU-nivå. 

Understöd 100 % 

Möjliga  stödmottagare 

 

Polisen och rättsregistercentralen 

Samordning med annan EU-finansiering - - 

Indikatorer som ska tillämpas  

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 

Utfallsindikatorer: 
O.1.3 Antal etablerade/anpassade/underhållna informations- och kommunikationstekniksystem (IKT-

system) 

Resultatindikatorer: 
- 
 

Ansökningstid Våren 2022, hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 



 

 

Särskilt mål 2 

2.2       Effektivisering av operativt samarbete 
 

2.2.1.1 Öka brottsbekämpande insatser som involverar två eller flera medlemsstater 
 

2021 har kommissionen gett ett förslag till rekommendation om operativt polissamarbete. 
Kommissionen strävar efter att effektivisera, förbättra, utveckla, modernisera och underlätta 
brottsbekämpande samarbete mellan relevanta nationella myndigheter och aktörer. I 
rekommendationen klargörs att termen "polissamarbete" syftar på verksamhet som involverar alla 
behöriga brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna. Rekommendationen anses vara en del av 
Schengenregelverket. Syftet är att ta itu med hinder för polisinsatser i andra medlemsstater i samband 
med gränsöverskridande förföljanden, gränsöverskridande övervakning och gemensam patrullering och 
andra gemensamma operationer. Det syftar också till att främja gränsöverskridande polissamarbete som 
ett sätt att bekämpa smuggling av migranter och att stödja förebyggande och upptäckt av illegal 
migration, och att intensifiera det gränsöverskridande polissamarbetet för att bekämpa människohandel 
och för att identifiera och skydda offer. 
 
Den föränderliga verksamhetsmiljön och olika säkerhetshot, såsom hybridinflytande, utmanar 
brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter.  Information kan vara decentraliserad, ett 
problem kan spänna över många myndigheter eller stater, och resurser och expertis är begränsade. 
Finland strävar efter att möta dessa utmaningar genom multiprofessionell operativ brottsbekämpning 
och annat myndighetssamarbete. Utöver EU-organens kapacitet måste beredskapen och operativa 
kapaciteten hos medlemsstaternas myndigheter att hantera nya hot stärkas.  
 
De bästa möjligheterna att utveckla kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism, samt 
upptäckt och förebyggande av dessa, finns i gemensamma operationer som utnyttjar brottsbekämpande 
myndigheters samarbete. Operativt samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter bör också stödjas 
från andra samhällssektorer. Ett nära samarbete med förundersöknings- och åklagarmyndigheterna är 
väsentligt för att straffansvaret ska kunna förverkligas.  Gemensamma övningar kommer att förbättra det 
operativa samarbetet i bland annat val av metoder, praktisk operativ verksamhet, situationshantering 
och användning av verktyg, utrustning och kommunikationskanaler. Internationellt och nationellt 
samarbete bygger på ett väletablerat samarbete mellan de nationella kontaktpunkterna (SPOC), de olika 
polisenheterna och PTR-myndigheterna. 
  
Syftet är att integrera erfarenheter och bästa praxis från gemensamma operationer i det dagliga 
arbetet, vilket förbättrar effektiviteten i brottsbekämpningen.  Tvärsektoriellt operativt samarbete 
mellan brottsbekämpande myndigheter är effektivt och drar nytta av nya metoder för samarbete och 
informationsutbyte, samt nya tekniska tillämpningar och verktyg. Se till att informationen är tillgänglig 
i tid. 
 
Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel:  
 
Mellan både nationella och internationella myndigheter  

• deltar i gemensamma utredningsgrupper,  

• främjar och genomför samarbete, till exempel genom kriminalunderrättelse- och 
övervakningsoperationer i identifierade hotområden,  

• deltar i gemensamma operationer och informationsutbyte som kräver särskild kompetens, till 
exempel inom it-brottslighet och miljöbrottslighet,  

• deltar i gemensamma övningar, 

• säkerställer överföring av information, särskilt i internationella operationer, 



 

 

 

2.2.1.1 Förbättrad samordning och ökat samarbete mellan myndigheter och andra relevanta 

aktörer, både inom och mellan medlemsstaterna 
 

• . 
 
 
Resultatmål: 

• PTR-myndigheterna har deltagit i det samarbete som inletts i enlighet med EMPACT-
prioriteringarna som utarbetats på grundval av de hotbedömningar som upprättats av Europol 
och Frontex,  

• myndigheterna har varit involverade i utarbetandet av operativa planer och operationer för 
EMPACT-prioriteringarna och i de gemensamma brottsspecifika åtgärdsdagarna, 

• övningar har genomförts mellan både nationella och internationella myndigheter, 

• användningen av gemensamma patruller och operativa samarbetsmekanismer har ökat, 

• det operativa samarbetet har förbättrats i och med övningarna i bland annat val av metoder, 
praktisk operativ verksamhet, situationshantering och användning av verktyg, utrustning och 
kommunikationskanaler.  

 

Understöd 75 % 
 
Understödet kan höjas till 90 procent för projekt som tar 
itu med de största hoten från grov och organiserad 
brottslighet inom ramen för EU:s verksamhetspolitiska 
cykel/EMPACT:s operativa verksamhet.  

Möjliga  stödmottagare 
 

Behöriga myndigheter 

Samordning med annan EU-finansiering Verksamheter samordnas BMVI 

Indikatorer som ska tillämpas  
I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 
Utfallsindikatorer: 
O.2.1 Antal gränsöverskridande operationer 

O.2.1.1 av vilka antalet gemensamma undersökningsgrupper 
O.2.1.2 av vilka antalet operativa aktiviteter omfattade EU:s verksamhetspolitiska cykel 

O.2.2 Antal expertmöten/workshops/studiebesök/gemensamma övningar 
O.2.4 Antal fordon som anskaffats för gränsöverskridande operationer 
 
Resultatindikatorer: 
R.2.5 Uppskattat värde av medel som frysts i gränsöverskridande operationer 
R.2.6 Antal illegala droger som beslagtagits i gränsöverskridande verksamhet per produktgrupp 
R.2.7 Antal beslagtagna vapen i gränsöverskridande operationer efter vapentyp 
R.2.8 Antal administrativa enheter som nyligen har utvecklat/anpassat befintliga mekanismer / 
förfaranden/ verktyg /riktlinjer för samarbete med andra medlemsstater /unionens organ eller 
institutioner /tredjeländer/ internationella organisationer 
R.2.9 Antal personer som deltagit i gränsöverskridande operationer 

 

Ansökningstid Hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 



 

 

 

Koordination, samarbetsmodeller, informationsutbyte, processer, nätverk, utbildning 

 

 
Tvärsektoriellt, dagligt operativt samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter och andra behöriga 
myndigheter kommer att stärkas ytterligare genom utveckling och användning av nya metoder för 
samarbete och informationsutbyte.  
Ett exempel på ett område där det finns behov av att utveckla samarbetet är miljöbrott, som är en 
växande form av grov och organiserad brottslighet och kräver särskild kompetens. Miljöbrottslighet är 
redan betydande i den globala brottsligheten, men förblir ofta ett dolt brott.  
 
Syftet är att sänka gränssnitten mellan olika myndigheters roller och sektorer, vilket förbättrar 
samhällets förmåga att förebygga brott. Målet är effektiv samordning och samarbete både nationellt 
och internationellt.  
 
Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel:  
 

• Utvecklar modeller för samordning och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter, 
andra behöriga myndigheter och andra aktörer både i Finland och med andra länder, 

• förbättrar överföringen av information och data mellan brottsbekämpande myndigheter och 
andra behöriga myndigheter och harmoniserar arbetsprocesser på både nationell och 
internationell nivå, 

• bibehåller Finlands deltagande i internationella nätverk,  

• ökar den gemensamma utbildningen, till exempel för framväxande typer av brott, som 
miljöbrottslighet Utbildar myndigheter och samarbetspartner i såväl 
onlineunderrättelseverksamhet som annan analys- och utredningsverksamhet. 

 
Resultatmål: 

• informationen finns till alla myndigheternas förförgande i rätt tid  

• utbildning har ordnats, till exempel i utredning av miljöbrott 
 

Understöd 75 % 

Möjliga  stödmottagare 

 

Behöriga myndigheter 

Samordning med annan EU-finansiering Verksamheter samordnas 

Indikatorer som ska tillämpas  

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 
Utfallsindikatorer: 
 
Resultatindikatorer: 

 

Ansökningstid Våren 2022, hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 



 

 

 

 

Introduktion av nya tekniska tillämpningar och verktyg samt metoder för samarbete och 
informationsutbyte 
 

 

 

För att svara på den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen måste det tvärsektoriella 

operativa samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter stärkas genom utveckling och användning 

av nya metoder för samarbete och informationsutbyte, samtidigt som man förlitar sig på nya tekniska 

tillämpningar och verktyg som UAV, teknik för automatisk identifiering av registreringsskyltar eller 

gemensam databasåtkomst.  

Syftet är att uppnå en prestation som gör att lagstadgade uppgifter kan utföras utan dröjsmål i hela 

landet, både i akuta och i förväg kända situationer. 

Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel:  
 

Resultatmål: 

• Nya tekniska tillämpningar och verktyg (såsom obemannade flygfarkoster och teknik för 
automatisk identifiering av registreringsskyltar) har införts. 

• kvaliteten på utrustningen har förbättrats, 

•  
 

Understöd 75 % 

Möjliga  stödmottagare 

 

Behöriga myndigheter 

Samordning med annan EU-finansiering Verksamheter samordnas BMVI 

Indikatorer som ska tillämpas  

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 

Utfallsindikatorer: 
O.2.3   Mängden anskaffad utrustning 

Resultatindikatorer: 

- 

 

Ansökningstid Våren 2022, hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 



 

 

Förbättra samarbete mellan myndigheter på unionsnivå mellan medlemsstaterna och 

mellan medlemsstaterna och relevanta unionsinstitutioner och organ, och på nationell nivå 

mellan medlemsstaternas myndigheter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sändning av kontaktpersoner till internationella samarbetsorgan 
 

 

Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel: 
 
Resultatmål: 

Understöd 75 % 

Möjliga  stödmottagare 

 

Polisen 

Samordning med annan EU-finansiering Verksamheten samordnas med Europols finansiering 

Indikatorer som ska tillämpas  

Utfallsindikatorer: 
 

Resultatindikatorer: 

 

Ansökningstid Hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 



 

 

Särskilt mål 3 

2.3     Förstärkning av beredskap 
 

2.3.1.1 Utbildning, övningar och delande av bästa praxis 

 
 

Kompetensutveckling 

 
Ett av ISF-programmets övergripande teman är kompetensutveckling. Myndigheter är ständigt i behov av 

ny kompetens, t.ex. på grund av nya metoder, framsteg inom digitaliseringen och nya företeelser inom 

brottsligheten.  ISF-finansiering ska förbättra kunnandet relaterat till t.ex. kampen mot korruption, 

identifiering av människohandel, skydd av kritisk infrastruktur och cyberbrottslighet, analytisk expertis 

och hantering av specifika situationer. Utbildningens innehåll och metoder behöver utvecklas.  

Polisutbildningssystemet ska utvecklas t.ex. på grund av snabbt förnybar teknik. 

Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel: 
 

• genomför utbildningar, 

• deltar i nationella och internationella utbildningar och samarbetsgrupper,  

• stärker det nationella och internationella utbildningssamarbetet mellan myndigheter och 
universitet, 

• utvecklar utbildningssystem, 

• deltar i utbytesprogram, 

• ordnar övningar. 
 

Exempel på åtgärd: Utveckla förebyggande och utredning av cyberbrott och säkerställa expertis 

Digitaliseringens snabba utveckling ställer utmaningar för utvecklingen och underhållet av förebyggande 

av cyberbrottslighet. Ur myndigheters synvinkel har cybermiljön och företeelserna förändrats markant 

under det senaste decenniet och det finns ingen anledning att förvänta sig en avmattning i 

förändringstakten.  Cyberbrottslighet har beskrivits som en av de snabbast växande brottstyperna och 

med tekniska framsteg fortsätter hotområdet och den kriminella potentialen att växa. Cyberbrottslighet 

är starkt ett internationellt brott. Kampen mot cyberbrottslighet är viktig eftersom den orsakar operativ 

skada, skada och ekonomisk förlust för samhället. De senaste åren har förmågan att bekämpa 

cyberbrottslighet utvecklats genom att skapa bl.a. ett internt utbildningsprogram för cyberbrottslighet 

för att utveckla färdigheter inom digital kriminalteknik, taktisk brottsutredning och 

internetunderrättelser. Det finns dock ingen enhetlig och adekvat grundutbildning för dem som är 

specialiserade på cyberbrottslighet. Det finns inte heller någon gemensam linje mellan nationella 

myndigheter som är involverade i kampen mot it-brottslighet för att utveckla expertis inom it-

brottslighet. Tväradministrativt samarbete för att utveckla utbildningen är viktigt. 

ISF-medel används för att främja målen för Utvecklingsprogrammet för cybersäkerheten, publicerat 

2021, t.ex. identifiera it-brottsmyndigheternas specifika behov och tillhandahålla utbildning i linje med 

dem. I början av programperioden kommer utbildningsverksamheten för den avslutade 

programperioden att fortsätta, såsom specialiseringsstudier i cyberbrottslighet och utbildning av 

myndigheter för att främja målen för 2021 års Utvecklingsprogram för cybersäkerheten.   



 

 

Senare under programperioden ska kompetensutvecklingsbehoven hos brottsbekämpande och 

rättsvårdande personal samt befintlig utbildning för att främja och upprätthålla expertis inom it-

brottslighet identifieras, utbildning ska ges och samarbetet med nationella och internationella 

myndigheter och universitet ska stärkas, t.ex. främja internationellt samarbete mellan myndigheter och 

stora internationella cyberutbildningsaktörer, såsom European Cybercrime Training and Education 

Group. Det befintliga nationella och internationella utbildningsutbudet som främjar 

kompetensförebyggande av cyberbrottslighet ska utforskas och insatser kommer att göras för att främja 

myndigheternas möjligheter att studera från andra lärosäten.  Utvecklingen av metoder för utredning 

och förebyggande av cyberbrottslighet och relaterad tillämpad forskning kommer att ske i samarbete 

med lärosätena för att säkerställa den aktuella kunskap, expertis och metoder som behövs i kampen mot 

cyberbrottslighet. Dessutom kommer tillämpningen av artificiell intelligens för att främja cybersäkerhet 

och cyberbrottskapacitet att utforskas där så är möjligt. 

Syftet är att förundersökningsmyndigheter och andra aktörer som är involverade i cyberbrottslighet 

ska ha aktuell expertis inom förebyggande, utredning och upptäckt av cyberbrottslighet med 

beaktande av internationellt informationsutbyte och samarbete.  

Resultatmål: 

• en kunskapsväg har utvecklats för att främja samarbete mellan myndigheter för att förbättra 
cyberkompetensen. Utbildningens kontinuitet beaktas,  

• undersökningen har inte bara tagit hänsyn till förundersökningsmyndigheterna (polis, tull, gräns, 
försvarsmakten) utan även andra relevanta aktörer, såsom Säkerhetspolisen, 
Åklagarmyndigheten, domstolarna, Traficom, Konkurrens- och konsumentverket, 
Migrationsverket och utsökningsväsendet,   

• Universitetssamarbetet för att utveckla expertis för förebyggande av cyberbrottslighet har 
utökats. 
 

Understöd 75 % 

Bidraget kan höjas till 90 procent för projekt som syftar 

till att förebygga och bekämpa radikalisering/förebygga 

och bekämpa cyberbrottslighet 

Möjliga  stödmottagare 

 

Behöriga myndigheter och operatörer i tredje sektorn 

Samordning med annan EU-finansiering De gemensamma teman för den finska RRF-planen och 

ISF-programmet är cybersäkerhet och penningtvätt. ISF:s 

fokus ligger på förebyggande av cyberbrottslighet, 

utredning och brottsbekämpande utbildning samt RRF:s 

omfattande cybersäkerhetsutbildning och forskning. 

Aktiviteterna kommer också att samordnas med BMVI-

fonden och rättvisefinansieringsprogrammet.  

Indikatorer som ska tillämpas  

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 
Utfallsindikatorer: 
O.3.1 Antal deltagare i utbildningsverksamhet 
O.3.2 Antal utbytesprogram/workshops/studiebesök 
R.3.12 Antal deltagare som tycker att utbildningsverksamheten är användbar i sitt arbete 



 

 

 

2.3.1.2 Att kombinera resurser och kunskap 
 

 
R.3.13 Antal deltagare som tre månader efter att utbildningsverksamheten upphört deklarerar att de 
använder de färdigheter och den kompetens som förvärvats i utbildningsverksamheten 
 

Ansökningstid Kompetensutveckling våren 2022, hösten 2022, våren 

2023, hösten 2023 

Deltagande i utbytesprogram våren 2023 och hösten 

2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 

Fördjupa samarbetet, dela praxis och utbyta information, utöka användningen av befintliga 
modeller och utveckla nya 
 
Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel: 
 

Exempel på åtgärd: Genomförandet av verksamhetsplanen mot människohandel 
 
Fenomenet människohandel ökar, även om det är svårt att uppskatta det verkliga antalet offer för 
människohandel. Människohandel är ett dolt brott och att identifiera offer är en utmaning. Finland har 
ingen identifierings- och kontrollmekanism (NRM) för att identifiera människohandel och styra den till 
hjälp. Offer för människohandel har inte lika tillgång till hjälp.  Det finns brister i datainsamling och 
statistik. Människohandel är ett fenomen som ger upphov till nya manifestationer och metoder som 
måste åtgärdas. 
 
Ett effektivt arbete mot människohandel kräver ett omfattande tväradministrativt samarbete mellan 
myndigheter och genomförande av en lång rad åtgärder, bland annat från den privata sektorn och 
organisationer. Myndigheternas möjligheter att hantera övergrepp behöver förbättras. 
Utvecklingsinsatser behövs särskilt för att identifiera och rapportera människohandel, för att fastställa 
straffrättsligt ansvar och för att hjälpa och skydda offer.   
 
Genomförandet av det omfattande och tväradministrativa handlingsprogrammet mot människohandel 
(2021) kommer att främjas med ISF-stöd. 
 
Syftet är att etablera en samordningsmekanism för arbetet mot människohandel. Det innebär till 
exempel att stärka kompetensen, informera och utveckla datainsamlingen. 
 
 
Resultatmål: 

• Samordning av arbetet mot människohandel på regeringsnivå har upprättats, 
• Ett nationellt system för identifiering och vägledning av offer för människohandel (NRM) 

har utarbetats. 
• modellen definieras som en tjänsteväg,  
• En modell för samarbete för att bekämpa den informella ekonomin och exploatering av 

arbetskraft och människohandel har utarbetats.  
• expertis i att identifiera offer, styra assistans, bistå, upptäcka och utreda brottslig 

verksamhet och lagföra, 



 

 

• nyckelmyndigheter är medvetna om de grundläggande särdragen i fenomenet 
människohandel och kan ta itu med det och hänvisa offren till hjälp vid behov.  

• information och kommunikation har ökats,   

• statistikföringen av människohandel samt datainsamlingen har utvecklats. 
 

Understöd 75 % 

Möjliga  stödmottagare 

 

Behöriga myndigheter och operatörer i tredje sektorn 

Samordning med annan EU-finansiering Åtgärder till stöd för offer för människohandel kommer 
att samordnas med ESF-fonden, 
EU REC-finansiering och AMIF-fonden. 

Indikatorer som ska tillämpas  

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 

Utfallsindikatorer: 
O.3.1 Antal deltagare i utbildningsverksamhet 
O.3.7 Antal projekt som hjälper brottsoffer 
O.3.8 Antal offer för assisterade brott 
 
Resultatindikatorer: 
R.3.12 Antal deltagare som tycker att utbildningsverksamheten är användbar i sitt arbete 
R.3.13 Antal deltagare som tre månader efter att utbildningsverksamheten upphört deklarerar att de 

använder de färdigheter och den kompetens som förvärvats i utbildningsverksamheten 

 

Ansökningstid Våren 2022, hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 

 
 
CBRNE-prestanda hos säkerhetsaktörer 
 
Myndigheterna har utvecklat sin egen CBRNE-kapacitet och vägleds av CBRNE-kommittén som inrättats 
under den nationella CBRNE-strategin. Trots den nationella strategins och kommitténs arbete har 
utvecklingen av beredskapen tystats för att utveckla enskilda myndigheters verksamhet snarare än att 
utveckla ett omfattande samarbete. Det finns för lite utbildning att tillgå. 
ISF-finansiering utvecklar ett starkt samarbete för finländska säkerhetsaktörer inom CBRNE-sektorn. 
Utvecklingen kommer att fokusera på att stärka kompetensen hos olika aktörer och att förbättra 
säkerhetsaktörernas gemensamma prestation när det gäller att bemöta CBRNE-hot i normala 
samhällssituationer, i situationer med störningar av normala förhållanden och i exceptionella situationer 
av varierande grad. Samarbetet mellan olika aktörer kommer att stärkas och kompetensen 
harmoniseras, till exempel när det gäller att identifiera CBRNE-risker och skapa aktuella hotscenarier 
med hänsyn till globala trender. Nya typer av träningskoncept, som simulering och virtuell träning, ökar 
effektiviteten och säkerheten i undervisningen i farliga ämnen, vars metodiska modeller kan främjas för 
att uppnå de uppsatta huvudmålen. 
 



 

 

De grundläggande CBRNE-kompetenserna hos säkerhetsaktörer inom den offentliga sektorn kommer att 
utvecklas och CBRNE-specialister kommer att utbildas genom vidareutbildning. Dessutom analyseras 
tillgänglig utrustning. 
 
Syftet är att stärka säkerhetsaktörernas gemensamma CBRNE-prestationer. Ett omfattande 
engagemang av säkerhetsaktörer kommer att möjliggöra ett brett genomslag för att skydda 
medborgare och kritisk infrastruktur från incidenter, närmare samarbete och främjande av effektiv 
säkerhetsrisk och krishantering.  
 
Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel: 
 
Resultatmål: 
 

• En uppdaterad definition av säkerhetsaktörernas beredskaps- och kompetensbehov baserad på 
CBRNE-hotscenariot har gjorts. 

• samarbete mellan utbildningsanstalter har etablerats, 

• både grundutbildning och fortbildning har tillhandahållits, 

• säkerhetsaktörer har hela tiden en gemensam proaktiv bild. 
 

Understöd 75 % 
Bidraget kan höjas till 90 % för projekt som syftar till att 

förbättra säkerheten och motståndskraften hos kritisk 

infrastruktur. 

Möjliga  stödmottagare 

 

Behöriga myndigheter 

Samordning med annan EU-finansiering Verksamheter samordnas med RescEU-finansiering 

Indikatorer som ska tillämpas  

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 

Utfallsindikatorer: 
O.3.1 Antal deltagare i utbildningsverksamhet 
O.3.2 Antal utbytesprogram/workshops/studiebesök 
 
Resultatindikatorer: 
R.3.12 Antal deltagare som tycker att utbildningsverksamheten är användbar i sitt arbete 
R.3.13 Antal deltagare som tre månader efter att utbildningsverksamheten upphört deklarerar att de 

använder de färdigheter och den kompetens som förvärvats i utbildningsverksamheten 

Ansökningstid Våren 2022  

Projektet inleds senast Se utlysningen 

 



 

 

 
Kampen mot våldsinriktad radikalisering och extremism 
 
Grundorsakerna till våldsinriktad radikalisering och extremism är många. De flesta studier visar att 
radikaliseringen av individen ofta drivs av till exempel upplevd orättvisa (rasism, diskriminering och 
strukturella faktorer i samhället) och dålig egenmakt. Utmaningen är att den förändrade 
verksamhetsmiljön gör det allt svårare att bedöma vilka som är utsatta grupper och individer. 
 
ISF-P-medel har använts för att utveckla en EXIT-modell för att stödja utländska krigare som vill lämna 
sina kriminella gäng och återvända hem, och för att förhindra utanförskap och radikalisering.  
Verksamhetsmodellen bygger på ett nära samarbete med det nationella polisnätverket och 
organisationsområdet. Det är viktigt att fortsätta detta arbete för att upprätthålla det kunnande, 
nätverkens förtroende och det effektiva samarbetet.  
 
Med stöd från ISF ska EXIT-verksamheten vidareutvecklas som ett medel för att bekämpa brott och i 
olika skeden av den kriminella livsstilen och brottscykeln. Målgrupperna är t.ex. våldsbejakande 
religionsbaserad extremism och våldsbejakande extremism och fångar, för vilka hotet om terrorism som 
kan förverkligas efter frigivning från fängelset kan minskas genom Exit. Exit-tjänsten och relaterat 
kundarbete kräver kontinuerlig utbildning för att hänga med i förändringar i verksamhetsmiljön. Stöd bör 
också ges under straffprocesser och påföljder. En uppdaterad bild av fenomenet är väsentligt ur ett 
förebyggande perspektiv för att vara effektiv och för att skissera handlingsformer som kan komma till 
rätta med extremismens verksamhet. 
 
Med stöd av ISF-P har verksamhetsmodeller tagits fram för att stödja familjer. Våldsbejakande 
extremism och radikalisering har en negativ inverkan på extremiströrelsens sociala nätverk och samhället 
i stort. Familjer, samhället och det lokala samhället har studerats för att spela en nyckelroll i att stödja 
den mest positiva livsförändringen för en individ som bryter sig från extremism. Syftet är att stödja 
motståndskraften och kompetensen och delaktigheten hos anhöriga och familjer som i första hand 
förhindrar att gå med i extremism, stödja dem som drar sig tillbaka från extremism och tänkande 
och/eller återvänder till slagfält. Åtgärden kommer att förhindra radikalisering genom lokala nätverk och 
förhindra de bredare kommunala och välfärdshotande effekterna av våldsbejakande extremism, samt 
samhällsbaserat stöd till individer som återvänder till samhället och bryter sig loss från extremism. 
Aktiviteter har utvecklats i samarbete med familjer och lokalsamhällen, organisationer och myndigheter. 
 
ISF-P-stöd har stött utvecklingen av lokalt samarbete och politik med myndigheter, organisationer och 
samhällen för att säkerställa att de som är utsatta eller håller på att radikaliseras identifieras och 
hänvisas i tid. Syftet med uppföljningsarbetet är att skapa samarbete i lokala nätverk. 
 
Syftet är att förebygga att framför allt unga människor rekryteras eller påverkas av grov och 
organiserad brottslighet, samt att hjälpa unga att komma loss från extremism, våld och/eller 
kriminalitet.   
 
Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel: 
 

• riktar målpersoner till myndighetstjänstvägar 

• stödjer kompetens, ork och egen aktivitet i kamratnätverk (såsom nätverk för kvinnor, ungdomar 
och föräldraskap) 

• utvecklar verksamhetsmodeller för till exempel gemensamma och kamratstödsaktiviteter 

• utvecklar utvärderingsmetoder för att bedöma åtgärdernas effektivitet 

• utbildar aktörer och familjer 

• utvärderar verksamhet  

• kombinerar forskad kunskap med verksamhetsutveckling 
 



 

 

 

 

2.3.1.3 Utveckla åtgärder för att stödja vittnen, meddelare och brottsoffer 
 

Resultatmål: 
 

• Lokala strategier och förebyggande strategier har utvecklats och testats i samarbete med de 
olika aktörerna.    

• målinriktat och innovativt arbete med den fjärde sektorn har utvecklats och anhörigas och 
familjers motståndskraft, kompetens och delaktighet har stötts; 

• Expertis och enhetliga rutiner för EXIT-verksamhet har skaffats i olika delar av landet. 
 

Understöd 75 % 

Bidraget kan höjas till 90 % för projekt som syftar till att 
förebygga och bekämpa radikalisering. 
 

Möjliga  stödmottagare 

 

Behöriga myndigheter, samhällen, organisationer 

Samordning med annan EU-finansiering OM-bidrag för verksamhet till stöd för förebyggande av 

våldsbejakande radikalisering och pilotering av en 

ungdomsmodell för brottslighet 

Indikatorer som ska tillämpas  

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 

Utfallsindikatorer: 
O.3.1 Antal deltagare i utbildningsverksamhet 
O.3.2 Antal utbytesprogram/workshops/studiebesök 
O.3.6 Antal brottsförebyggande projekt 
 
Resultatindikatorer: 
R.3.9 Antal initiativ utvecklade/fortsatta för att förhindra radikalisering 
R.3.12 Antal deltagare som tycker att utbildningsverksamheten är användbar i sitt arbete 
R.3.13 Antal deltagare som tre månader efter att utbildningsverksamheten upphört deklarerar att de 
använder de färdigheter och den kompetens som förvärvats i utbildningsverksamheten 

 

Ansökningstid Våren 2022, hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 

Stöd-, skydds- och informationsåtgärder samt utveckling av verksamhetsmodeller 
 



 

 

 

EU:s brottsofferdirektiv från 2012 ålägger EU:s medlemsstater att ta hänsyn till brottsoffrens status i sin 
lagstiftning. Direktivet föreskriver information, stöd, skydd och deltagande i straffrättsliga förfaranden 
som rör brottsoffers rättigheter. Den som utsatts för brott ska informeras om sina rättigheter i 
förhållande till stödtjänster, behovet av skydd för brottsoffret ska bedömas samt om särskilda 
skyddsåtgärder behövs och brottsoffrets ställning ska beaktas, t.ex. exempel vid förhör. 
 
Utöver direktivet har en förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder antagits för att 
förbättra skyddet för brottsoffer. Enligt en europeisk skyddsbestämmelse som utfärdats i ett EU-land kan 
en person även få skydd när han flyttar till en annan medlemsstat utan att behöva inleda ett nytt 
förfarande för att få skydd där. På grundval av en skyddsbestämmelse som överförs från ett EU-land till 
ett annat döms besöksförbud enligt bestämmelserna i lagen om besöksförbud i tillämpliga fall.   
 
Det finns dock fortfarande brister i förverkligandet av brottsoffers rättigheter, t.ex. tillgång till 

information, övervakning av tillträdesvägran, bedömning av skyddsbehov, remiss till stödtjänster, tillgång 

till juridisk hjälp, tolkning, statistik och hänsyn till särskilda behov. Myndigheterna saknar information om 

specifika offerfrågor. Resurserna är otillräckliga och samarbetet mellan de olika parterna är inte alltid 

tillräckligt nära.  Lika tillgång för brottsoffer till myndigheternas tjänster och hänsyn till brottsoffrets 

individuella situation måste säkerställas. 

ISF-finansiering kommer att förbättra till exempel den rikstäckande kommunikationen om brottsoffrets 

rättigheter, tillgängligt bistånd och ersättningssystem. Den förebyggande kommunikationen bör också 

utökas, till exempel om bedrägerier på nätet. Bistånd och skydd för offer kommer att förbättras genom 

utveckling av praxis, informationssystem, elektroniska verktyg och tekniska säkerhetsanordningar. Det 

interprofessionella nätverket kommer att intensifieras.  

 
I linje med regeringens program reformeras besöksförbud för att bättre skydda offrens rättigheter. 

Efterlevnaden av det elektroniskt kontrollerade besöksförbudet skulle vara polisens ansvar, men dess 

tekniska övervakning skulle vara avdelningen för brottspåföljder. Reformen kommer att öka antalet 

ansökningar om besöksförbud, besöksförbud som utfärdats av domstolar och överträdelser av 

besöksförbud.  Ett elektroniskt styrt besöksförbud kommer att implementeras som ett nytt sätt att 

skydda en person i livsfara eller hälsofara. Genomförandet av reformen kommer att kräva planering, 

anskaffning av utrustning, omvandling av informationssystem och utbildning.  

Syftet är att förbättra situationen för brottsoffer, vittnen och visselblåsare. 

Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel:  
 

• förbättrar tillgängligheten och kvaliteten på stödtjänsterna, 

• förbättrar tillgängligheten och kvaliteten på skyddsåtgärder, 

• ökar informeringen, 

• förebygger brott, till exempel genom informering, 

• ökar möjligheterna till lågtröskelrapportering,  

• utvecklar verksamhetsmodeller och samarbete mellan myndigheter, den privata sektorn och 
organisationer. 

De särskilda behoven hos utsatta personer beaktas bättre. 

Resultatmål: att förbättra skyddet av brottsoffrens rättigheter vid besöksförbud, att förbättra stöd och 

hjälp, att utöka stödtjänsterna för offer, att säkerställa ersättning för brottsskador, att stärka officiella 

praxis och. 

• verkställigheten av straffansvar har förbättrats, 



 

 

 

• tillgång till stöd och skydd för offer / vittnen / visselblåsare har förbättrats, 

• vägledning om officiell praxis har förbättrats, 

• informationen har utökats och förbättrats, 

• utbildningar har ordnats, 

• samarbete och informationsutbyte mellan myndigheter, den privata sektorn och organisationer 
har intensifierats. 

 

Understöd 75 % 

Möjliga  stödmottagare 

 

Behöriga myndigheter, organisationer, föreningar 

Samordning med annan EU-finansiering Verksamheter samordnas med Europeiska 
kommissionens finansieringsprogram Medborgarskap, 
jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV) och AMIF-
fonden. 

Indikatorer som ska tillämpas  

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 

Utfallsindikatorer: 
O.3.1 Antal deltagare i utbildningsverksamhet 
O.3.3 Mängden anskaffad utrustning 
O.3.7 Antal projekt som hjälper brottsoffer 
O.3.8 Antal offer för assisterade brott 
 

Resultatindikatorer: 
R.3.12 Antal deltagare som tycker att utbildningsverksamheten är användbar i sitt arbete 
R.3.13 Antal deltagare som tre månader efter att utbildningsverksamheten upphört deklarerar att de 
använder de färdigheter och den kompetens som förvärvats i utbildningsverksamheten 
 

 

Ansökningstid Våren 2022, hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 

skydd för personer som rapporterar om överträdelser (visselblåsare) 
 
EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (EU) 2019/1937 
trädde i kraft i december 2019. Direktivet är en stor förbättring när det gäller att upptäcka missbruk av 
Europeiska unionens medel och ett viktigt ytterligare verktyg för att bekämpa korruption.  Direktivets 
räckvidd är begränsat till områden där överträdelser av unionslagstiftningen kan orsaka allvarlig skada 
för allmänintresset (t.ex. offentlig upphandling, finansiella tjänster, konsumentskydd, EU:s ekonomiska 
intressen). I synnerhet är direktivet utformat för att avslöja korruption och ekonomiska brott och för att 



 

 

 

 

2.3.1.4 Uppgradering av utrustning, utbildningsverktyg och annan säkerhetsinfrastruktur 
 

skydda dem som upptäcker och rapporterar dem under sitt arbete.  Direktivet kräver inrättande av 
anmälningskanaler och ett effektivt skydd för visselblåsare. 
Särskilt bristen på skydd, rädslan för repressalier och okunskapen om hur och var sådana anmälningar 
kan göras är, enligt olika studier, de främsta anledningarna till att misstankar om övergrepp inte 
rapporteras. 
 
Syftet med de nya rapporteringssystemen är att göra det enkelt för medborgarna att ta reda på 
rapporteringsmöjligheter, rapporteringskanaler, skydd, skydd och även hjälpa till i specifika 
situationer. 
 
Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel:  
Ger information, råd, utbildning och juridisk hjälp 
Resultatmål: 
 
Direktivet ålägger medlemsstaterna att säkerställa att: 

• ett meddelande- och skyddssystem upprättas 
• gratis, omfattande information är tillgänglig 
• stödåtgärder som vägledning och rättshjälp finns tillgängliga  
• utbildning ges till statliga och kommunala myndigheter och den privata sektorn. 

 
Regeringens proposition om skydd för personer som anmäler brott mot EU- och nationell lag ska 
överlämnas till riksdagen vårsessionen 2022. 
 

Understöd 75 % 

Möjliga  stödmottagare 

 

? 

Samordning med annan EU-finansiering  

Indikatorer som ska tillämpas  

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 
Utfallsindikatorer: 
O.3.1 Antal deltagare i utbildningsverksamhet 
O.3.6 Antal brottsförebyggande projekt 
 
O.3.7 Antal projekt som hjälper brottsoffer 
O.3.8 Antal offer för assisterade brott 
R.3.12 Antal deltagare som tycker att utbildningsverksamheten är användbar i sitt arbete 
R.3.13 Antal deltagare som tre månader efter att utbildningsverksamheten upphört deklarerar att de 
använder de färdigheter och den kompetens som förvärvats i utbildningsverksamheten 
 
Resultatindikatorer: 
 

Ansökningstid Våren 2022 

Projektet inleds senast Se utlysningen 



 

 

Upphandling av maskiner och utrustning 

 
 
Myndigheterna har kunnat förbättra sina prestationer vad gäller utrustning och flotta med stöd av 
periodens slut, t.ex. personlig skyddsutrustning och CBRNE-utrustning, men det finns fortfarande ett 
behov av att förbättra prestandan.  Myndigheters förmåga att identifiera och bekämpa en mängd olika 
hot varierar.  Utrustning är inte heller lika tillgänglig i alla områden. Det kan ta för lång tid att få 
utrustningen på plats i händelse av en olycka. Dessutom kräver användningen av verktyg och utrustning 
kompetens som inte alla har. Utrustning och tillbehör bör uppdateras regelbundet i takt med att 
tekniken går framåt och ersättningsköp görs. Dessutom måste mobiltjänsterna kunna utökas. 
 
Det finns akuta behov när det gäller utvecklingen av förmågan att bekämpa terrorism, till exempel när 
det gäller flygplansprestanda.   
 

Syftet är att förbättra myndigheternas bemötande och prestation genom att skaffa utrustning och 
faciliteter, inklusive lämplighet för utbildning och gemensamma operationer.  
 
Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel: 
 

Resultatmål: 

• Förmågan att bekämpa terrorism har förbättrats genom upphandling av utrustning (t.ex. 
så kallade rampbilar),  

• Förmågan att identifiera och skydda mot CBRNE-hot har förbättrats, 
• analytiska tekniker har förbättrats (samma som ovan), 
• regionala skillnader i tillgång och användning av utrustning har minskat.  

 

 

Understöd 75 %  

Bidraget kan höjas till 90 % för projekt som syftar till att 

förbättra säkerheten och motståndskraften hos kritisk 

infrastruktur. 

kan höjas till 90 % för projekt som syftar till att förbättra 

säkerheten och motståndskraften hos kritisk 

infrastruktur. 

Möjliga  stödmottagare 

 

Behöriga myndigheter. 

Samordning med annan EU-finansiering BMVI-finansiering tillhandahåller säkerhetsutrustning och 

teknik för gränskontrolländamål. 

Indikatorer som ska tillämpas  

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 

Utfallsindikatorer: 
O.3.3 Mängden anskaffad utrustning 
O.3.4 Antal anskaffade fordon 



 

 

 

 

 

 

2.3.1.5 Kritisk infrastrukturskydd 
 

O.3.5 Antal anläggningar/utrustning/mekanismer som är relevanta för infrastruktur/säkerhet 
byggd/anskaffad/uppgraderad 

O.3.6 Antal brottsförebyggande projekt 
R.3.11 Antal kritiska infrastrukturer / offentliga utrymmen med nya / anpassade möjligheter för 
säkerhetsrisker 
 

Resultatindikatorer: 

Ansökningstid Våren 2022, hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 

 
 
Kritisk infrastruktur definieras i ISF-förordningen som en tillgång, ett nätverk eller ett system eller en del 
därav som är väsentligt för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, hälsa, säkerhet och ekonomiska 
och sociala välbefinnande för medborgare och vars avbrott, störning eller förstörelse skulle ha en 
betydande effekt i en medlemsstat. Kritisk infrastruktur omfattar såväl fysiska anläggningar och 
strukturer som elektroniska funktioner och tjänster.  I allt högre grad är sårbarheter också relaterade till 
cybersäkerhet och aktörens skydd. Kritisk infrastruktur för samhällets vitala funktioner, befolkningens 
hälsa, välbefinnande och försörjning, landets ekonomi och nationella försvar ska kunna säkras även vid 
allvarliga störningar och exceptionella omständigheter. 
 
Myndigheternas prestation och reaktion på olika situationer som äventyrar kritisk infrastruktur har 
utvecklats under de senaste åren på nationell och lokal nivå, till exempel genom att utveckla strukturer, 
verksamhetsmodeller och utrustning och genom att öka kompetensen. Verksamhetsmiljön och den 
snabba tekniska utvecklingen kräver dock kontinuerliga och proaktiva prestationsbedömningar och 
utvecklingsinsatser i en accelererande takt. 
 
Nya sätt att begå brott och sårbarheter måste beaktas och förberedas i skyddet av kritisk infrastruktur 
och även i skyddet av bredare offentliga rum. Det största hotet som i praktiken utgör ett terrordåd är 
användningen av fordon mot folkmassor, medan till exempel UAV-attacker hittills varit ett marginellt 
fenomen. Skyddet av kritisk infrastruktur måste dock också förberedas för angrepp på vitala 
samhällsfunktioner, såsom el- och vattenförsörjning, med hänsyn till t.ex. det faktum att kritisk infra är 
ett potentiellt mål i metodboken för hybridhandling.  
 
Genomförandet av förebyggande säkerhetsarbete och samarbete mellan centrala myndigheter och 
aktörer samt kommunen är centralt för mjuka anläggningar och offentliga utrymmen. Fordon och 
obemannade flygfarkoster (UAV) är allmänt kända för att utgöra sannolika och högriskhot mot allmän 
ordning och säkerhet, egendom och människors liv och hälsa. Att upptäcka och avbryta driften av 
obemannade flygfarkoster är viktigt för säkerhetsaktörer som polisen och gränsbevakningen, bl.a. 
fängelsemyndigheter och andra aktörer. 
 
Målet är  
 



 

 

 

 

 

Understöd kan beviljas för projekt, där man till exempel: 
 

• Organiserar test-, utvecklings-, utbildnings- och träningsaktiviteter relaterade till skydd av kritisk 
infrastruktur  

• Säkerhetsmyndigheternas självskydd av offentliga lokaler kommer att förbättras 
 
 
 

Understöd 75 % 

Understödet kan höjas till 90 procent för projekt som 

syftar till att förbättra säkerheten och motståndskraften 

hos kritisk infrastruktur. 

Möjliga  stödmottagare 

 

Behöriga myndigheter 

 

Samordning med annan EU-finansiering  

Indikatorer som ska tillämpas  

I åtgärderna ska även tillämpas andra indikatorer än de som finns i detta särskilda mål, om verksamheten 
som genomförs kan mätas med dem. 
 

Utfallsindikatorer: 
O.3.1 Antal deltagare i utbildningsverksamhet 
O.3.2 Antal utbytesprogram/workshops/studiebesök 
R.3.12 Antal deltagare som tycker att utbildningsverksamheten är användbar i sitt arbete 
R.3.13 Antal deltagare som tre månader efter att utbildningsverksamheten upphört deklarerar att de 
använder de färdigheter och den kompetens som förvärvats i utbildningsverksamheten 
 

Resultatindikatorer: 

 

 

Ansökningstid 2023 

Projektet inleds senast Se utlysningen 
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