
1 

Kyrkogatan 12, Helsingfors 
PB 26, 00023 Statsrådet 
Växel 0295 480 171 
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | www.eusa-rahastot.fi/sv | eusa.sm@govsec.fi 

 
 
Anvisningar för indikatorer 
 
ISF-fonden  9.5.2022   

 
 

Fonden för inre säkerhet – utfalls- och resultatindikatorer  

Sisällys 

Fonden för inre säkerhet – utfalls- och resultatindikatorer ............................................. 1 

SO 1 Att utbytet av information förbättras och underlättas mellan och inom de behöriga myndigheterna och de berörda 
unionsorganen och -byråerna… ........................................................................................... 3 

O.1.1 Antalet deltagare i utbildningsverksamheter ............................................................. 4 

O.1.2 Antalet expertmöten/arbetsseminarier/studiebesök ................................................... 5 

O.1.3 Antalet IKT-system som inrättats/anpassats/underhållits ........................................... 6 

O.1.4 Antalet inköpta utrustningsartiklar ........................................................................... 7 

SO 1 Resultatindikatorer ..................................................................................................... 8 

R.1.5 Antalet IKT-system som gjorts interoperabla i medlemsstaterna/med säkerhetsrelevanta EU-omfattande och 
decentraliserade informationssystem/med internationella databaser .................................... 8 

R.1.6 Antalet administrativa enheter som infört nya, eller anpassat befintliga, mekanismer för 

informationsutbyte/förfaranden/verktyg/riktlinjer för informationsutbyte med andra medlemsstater/unionsorgan eller -
byråer/tredjeländer/internationella organisationer ............................................................ 11 

R.1.7 Antalet deltagare som anser att utbildningen är användbar i arbetet ......................... 13 

R.1.8 Antalet deltagare som tre månader efter en utbildningsverksamhet rapporterat att de utnyttjar de färdigheter och 

kompetenser som de förvärvat under utbildningen ........................................................... 16 



2 
 
 
 
 
 

Kyrkogatan 12, Helsingfors 
PB 26, 00023 Statsrådet 
Växel 0295 480 171 
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | [www.eusa-rahastot.fi] | [eusa.sm@govsec.fi] 

SO 2 Att det gränsöverskridande samarbetet förbättras och intensifieras, inbegripet gemensamma insatser, mellan behöriga 

myndigheter när det gäller terrorism och grov och organiserad brottslighet . ......................... 18 

SO 2 Utfallsindikatorer ...................................................................................................... 18 

O.2.1 Antalet gränsöverskridande insatser ....................................................................... 18 

O.2.2 Antalet expertmöten/arbetsseminarier/studiebesök/gemensamma övningar .............. 24 

O.2.3 Antalet inköpta utrustningsartiklar ......................................................................... 24 

O.2.4 Antalet inköpta transportmedel för gränsöverskridande insatser ............................... 25 

SO 2 Resultatindikatorer ................................................................................................... 27 

R.2.5 Det uppskattade värdet av tillgångar som frysts inom ramen för gränsöverskridande . 27 

R.2.6.1–R.2.6.6 Mängden olaglig narkotika som beslagtagits, enligt produkttyp .................. 30 

R.2.7.1–R.2.7.3 Mängden vapen som beslagtagits, enligt typ av vapen .............................. 32 

R.2.8 Antalet administrativa enheter som utvecklat/anpassat befintliga mekanismer/förfaranden/verktyg/riktlinjer för samarbete 

med andra medlemsstater/unionsorgan eller -byråer/tredjeländer/internationella organisati 35 

R.2.9 Antalet anställda som deltar i gränsöverskridande insatser ....................................... 36 

R.2.10 Antalet rekommendationer från Schengenutvärderingar som åtgärdats ................... 38 

SO 3 Att medlemsstaternas förmåga att förebygga och bekämpa brottslighet, terrorism och radikalisering samt hantera 
säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser stärks (...) .................................................. 40 

SO 3 Utfallsindikatorer ...................................................................................................... 40 

O.3.1 Antalet deltagare i utbildningsverksamheter ........................................................... 40 

O.3.2 Antalet utbytesprogram/arbetsseminarier/studiebesök............................................. 41 

O.3.3 Antalet inköpta utrustningsartiklar ......................................................................... 42 

O.3.4 Antalet inköpta transportmedel.............................................................................. 43 



3 
 
 
 
 
 

Kyrkogatan 12, Helsingfors 
PB 26, 00023 Statsrådet 
Växel 0295 480 171 
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | [www.eusa-rahastot.fi] | [eusa.sm@govsec.fi] 

O.3.5 Antalet infrastrukturobjekt/säkerhetsrelevanta faciliteter/verktyg/mekanismer som konstruerats/köpts in/uppgraderats

 ................................................................................................................................... 43 

O.3.6 Antalet projekt för att förebygga brott ................................................................... 45 

O.3.7 Antalet projekt för att stödja brottsoffer ................................................................. 46 

O.3.8 Antalet brottsoffer som fått stöd ............................................................................ 48 

O.3.8 Antalet brottsoffer som fått stöd ............................................................................ 49 

SO 3 Resultatindikatorer ................................................................................................... 51 

R.3.9 Antalet initiativ för förebyggande av radikalisering som utarbetats/utökats ................ 51 

R.3.10 Antalet initiativ för skydd av/stöd till vittnen och visselblåsare som utarbetats/utökats53 

R.3.11 Antalet kritiska infrastrukturanläggningar/offentliga platser med nya/anpassade faciliteter för skydd mot 
säkerhetsrelaterade risker .............................................................................................. 54 

R.3.12 Antalet deltagare som anser att utbildningen är användbar i arbetet ....................... 56 

R.3.13 Antalet deltagare som tre månader efter att de slutfört utbildningsverksamheten rapporterat att de utnyttjar de färdigheter 
och kompetenser som de förvärvat under utbildningen .................................................... 59 

 
 

SO 1 Att utbytet av information förbättras och underlättas mellan och inom de behöriga 
myndigheterna och de berörda unionsorganen och -byråerna samt, i förekommande fall, 
med tredjeländer och internationella organisationer 

SO 1 Utfallsindikatorer 

SO = Specific objective 



4 
 
 
 
 
 

Kyrkogatan 12, Helsingfors 
PB 26, 00023 Statsrådet 
Växel 0295 480 171 
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | [www.eusa-rahastot.fi] | [eusa.sm@govsec.fi] 

Indikator-id och 

namn 
O.1.1 Antalet deltagare i utbildningsverksamheter 

Måttenhet Absolut tal 

Definition Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av en insats (ett projekt) utan att vara ansvarig för att 

inleda eller både inleda och genomföra insatsen (projektet) i enlighet med art. 2.40 i förordningen om gemensamma 

bestämmelser. För denna indikator avser deltagare en tjänsteman inom brottsbekämpningen eller en anställd på en 

offentlig myndighet (”anställd”). 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

R.1.7. Antalet deltagare som anser att utbildningen är användbar i arbetet R.1.8.Antalet deltagare som tre månader 

efter utbildningsverksamheten rapporterat att de utnyttjar de färdigheter och kompetenser som de förvärvat under 

utbildningen 

Kommentarer Deltagare i projektet kan registreras och rapporteras under denna indikator. Om en person får flera olika typer av 

utbildning inom ramen för ett enskilt projekt ska han/hon endast rapporteras en gång i projektet. Om en person 

lämnar ett projekt och börjar delta i ett annat projekt, ska detta betraktas och registreras som ett nytt deltagande. 
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Indikator-id och 

namn 
O.1.2 Antalet expertmöten/arbetsseminarier/studiebesök 

Måttenhet Absolut tal 

Definition För denna indikator avser möten/arbetsseminarier/studiebesök en gemensam utbildningsövning med avsikt att lära av 

varandra och ge varandra rekommendationer. Det omfattar nationella och internationella verksamheter som 

genomförs i ett projekt. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

Ej tillämpligt 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när verksamheten ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att varje 

verksamhet endast rapporteras en gång inom ramen för ett enskilt projekt, även om denna verksamhet består av flera 

olika komponenter (t.ex. ett studiebesök som innefattar flera arbetsseminarier). Verksamheten varaktighet påverkar 

inte rapporterandet under denna indikator. 
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Indikator-id och 

namn 
O.1.3 Antalet IKT-system som inrättats/anpassats/underhållits 

Måttenhet Absolut antal IKT-system 

Definition Ett IKT-system består av maskinvara, programvara och data. 

Den här indikatorn omfattar nyligen inrättade/anpassade/underhållna IKT-system. Med att inrätta ett IKT-system avses 

att få ett nytt IKT-system på plats. IKT-system som anpassats/underhållits omfattar varje ändring efter leverans av 

IKT-systemet för att korrigera fel, förbättra prestandan eller andra attribut. Detta inkluderar att lägga till nya 

funktioner i ett befintligt IKT-system eller uppgradera maskinvaran. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

R.1.5. Antalet IKT-system som gjorts interoperabla i medlemsstaterna/med säkerhetsrelevanta EU-omfattande och 

decentraliserade informationssystem/med internationella databaser 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när IKT-systemet ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att varje 

system endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt, oavsett antal anpassningar eller underhåll. 
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Indikator-id och 

namn 
O.1.4 Antalet inköpta utrustningsartiklar 

Måttenhet Absolut antal utrustningsartiklar 

Definition För denna indikator avser utrustning en materiell tillgång som tilldelats ett inventarienummer i enlighet med nationella 

regler. 

Den här indikatorn omfattar utrustning som köpts in för IKT-system. 

Indikatorn omfattar även hyrd eller leasad utrustning. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

Ej tillämpligt 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när utrustningsartikeln ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att 

varje artikel endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt. 
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SO 1 Resultatindikatorer 

Indikator-id och 

namn 
R.1.5 Antalet IKT-system som gjorts interoperabla i medlemsstaterna/med säkerhetsrelevanta 

EU-omfattande och decentraliserade informationssystem/med internationella databaser 

Indikatordefinition Göra system interoperabla avser att möjliggöra för system att utbyta och använda information/data. Detta kan 

inkludera t.ex. direkt åtkomst till flera EU-baserade/internationella datasystem och relevanta nationella system via ett 

enskilt söksystem, så att enheten för passagerarinformation kan utbyta vissa data med nationella polissystem eller 

med enheter för passagerarinformation i andra länder, och så att polissystem kan skicka frågor till 

”administrationssystem” på eu-Lisa (brottsbekämpande myndigheters åtkomst) eller möjliggöra för system för 

förhandsinformation om passagerare att skicka frågor till EU-baserade och internationella databaser. 

Indikatorn omfattar interoperabilitet mellan nationella IKT-system och mellan nationella system och decentraliserade, 

EU-baserade sådana samt internationella databaser. 

För denna indikator avser säkerhetsrelevant system ett system inom fondens tillämpningsområde. 

Decentraliserat informationssystem omfattar sammankopplade nationella system eller system som inrättats enligt EU-

lagstiftning, t.ex. Prüm-systemet för automatiserat datautbyte eller PNR. Kommunikationsnätverk kan anses vara 

decentraliserade system om de har andra funktioner (t.ex. stark kryptering, hög tillgänglighet, samarbetsapplikationer) 

än kommunikationsinfrastruktur (t.ex. offentlig 4G-operatör, internetleverantör, kommunikationslänk för backbone). 



9 
 
 
 
 
 

Kyrkogatan 12, Helsingfors 
PB 26, 00023 Statsrådet 
Växel 0295 480 171 
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | [www.eusa-rahastot.fi] | [eusa.sm@govsec.fi] 

Med internationell databas avses Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar (SLTD), Interpols databas 

över stulna motorfordon (SMV), Interpol Weapons och liknande. 

Måttenhet för 

indikator, 

utgångspunkt och 

mål 

Absolut antal IKT-system som gjorts interoperabla 

Utgångspunkt 0 

Mål 2029 Anges av medlemsstaten i enlighet med programstrategin 

Målet kan anges genom att som referens använda årsgenomsnittet för interoperabla IKT-system i 

medlemsstaterna/med säkerhetsrelevanta EU-omfattande och decentraliserade informationssystem/med internationella 

databaser med finansiering från Fonden för inre säkerhet under perioden 2014–2020 
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Associerad 

utfallsindikator 

 

0.1.3. Antalet IKT-system som inrättats/anpassats/underhållits 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när IKT-systemet som gjorts interoperabelt ska registreras och rapporteras under denna 

indikator, och ska se till att varje IKT-system endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt, oavsett antal 

system med vilka det har gjorts interoperabelt. 

Målet och rapporterade data får inte vara högre än målet och rapporterade data för den associerade utfallsindikatorn. 

SFC2021-validering läggs till senare. 
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Indikator-id och 

namn 
R.1.6 Antalet administrativa enheter som infört nya, eller anpassat befintliga, mekanismer för 
informationsutbyte/förfaranden/verktyg/riktlinjer för informationsutbyte med andra 

medlemsstater/unionsorgan eller -byråer/tredjeländer/internationella organisationer 

Indikatordefinition Med administrativ enhet avses en avdelning på en offentlig myndighet som ägnar sig åt utbyte av information mellan 

och inom brottsbekämpande och andra behöriga myndigheter och andra medlemsstater, relevanta unionsorgan samt 

med tredjeländer och internationella organisationer. 

Exempel på relevanta administrativa enheter: 

center/enhet/direktorat för internationellt polissamarbete (ILECC/U/D) 

Single Point of Contact (SPOC) – som i idealfallet inhyser de nationella enheterna för Sirene, Europol och Interpol 

nationella Sirenekontoret 

Europols nationella enhet (ENU) 

Interpols nationella centralbyråer (NCB) 

Prüms nationella kontaktpunkter 

polisens nationella informationsställe för fotboll (NFIP) 

nationella kontaktpunkter avseende skjutvapen (NFFP) 
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centrum för polis- och tullsamarbete (PCCC) 

medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar (ARO) 

enheten för passagerarinformation (PIU) 

nationella enheten för EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) 

central samordningsenhet (CCU) – tull/administrering av förfrågningar som gjorts i enlighet med Neapel II-

konventionen 

enheten för terrorismbekämpning (CTU). 

Om en administrativ enhet utgör en del av en större administrativ enhet på en högre nivå, ska den högre nivån 

rapporteras, inte de individuella komponenterna. Exempel: En SPOC samlar under samma förvaltningsstruktur de olika 

nationella kontoren eller kontaktpunkterna, såsom Sirenekontoret, ENU och NCB. Det vill säga att Sirenekontoret är en 

del av den nationella SPOC-enheten. 

Måttenhet för 

indikator, 

utgångspunkt och 

mål 

Absolut antal administrativa enheter 

Utgångspunkt 0 



13 
 
 
 
 
 

Kyrkogatan 12, Helsingfors 
PB 26, 00023 Statsrådet 
Växel 0295 480 171 
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | [www.eusa-rahastot.fi] | [eusa.sm@govsec.fi] 

Mål 2029 Anges av medlemsstaten i enlighet med programstrategin 

Målet kan anges genom att som referens använda årsgenomsnittet för administrativa enheter som har 

mekanismer/procedurer/verktyg/riktlinjer för informationsutbyte med andra medlemsstater/EU-byråer/internationella 

organisationer/tredjeländer med finansiering från Fonden för inre säkerhet under perioden 2014–2020 

Associerad 

utfallsindikator 
Ej tillämpligt 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när den administrativa enheten ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska 

se till att varje administrativ enhet endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt, oavsett hur många 

mekanismer, procedurer osv. enheten har inrättat. 

 

Indikator-id och 

namn R.1.7 Antalet deltagare som anser att utbildningen är användbar i arbetet 

Indikatordefinition Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av en insats (ett projekt) utan att vara ansvarig för att 

inleda eller både inleda och genomföra insatsen (projektet) i enlighet med art. 2.40 i förordningen om gemensamma 

bestämmelser. För denna indikator avser deltagare en tjänsteman inom brottsbekämpningen eller en anställd på en 

offentlig myndighet (”anställd”). 
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För att kunna avgöra om en deltagare anser att utbildningen är användbar måste varje deltagare tillfrågas om vad hon 

eller han tycker. 

Måttenhet för 

indikator och mål 

Absolut tal 

Utgångspunkt 0 

Mål 2029 Anges av medlemsstaten i enlighet med programstrategin 

Målet kan anges genom att som referens använda genomsnittliga användbarhetsgrader för liknande program som får 

stöd från nationella medel eller EU-medel (t.ex. HOME eller ESF) eller framgångsgraden för en enskild liknande 

verksamhet. Senaste tillgängliga data från perioden 2014–2020 ska användas. Om data tas från flera utbildningar ska 

det genomsnittliga värdet användas som referens. Jämförbara data från andra medlemsstater kan användas om det 

anses nödvändigt. 

När denna grundreferens (procentandel av deltagarna som historiskt ansett att utbildningen var användbar) beräknas 

kan målet i absoluta tal anges genom att tillämpa procentandelen på det associerade resultatet, vid behov höjd med 

den förväntade förbättringen. (Om referenssiffran för den föregående siffran till exempel var 75 % och medlemsstaten 

förväntar sig att utbildningens användbarhet ska öka, ska en högre procentandel (t.ex. 80 %) användas för att 

beräkna målet.) Rekommendationen är att varken vara överambitiös eller alltför återhållsam när målet ska sättas: 
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även om målsättningen bör vara att få högre resultat än tidigare är det osannolikt att användbarhetsresultat uppåt 

100 % kommer att uppnås. 

Associerad 

utfallsindikator 
O.1.1. Antalet deltagare i utbildningsverksamheter 

Kommentarer Så snart en deltagare har genomfört en utbildning kan hans/hennes resultat registreras och rapporteras under denna 

indikator. 

Om en deltagare har deltagit i flera utbildningsverksamheter inom samma projekt ska följande steg tas för att 

registrera data: 

Registrera varje deltagares resultat så snart deltagaren har slutfört varje utbildningsverksamhet. 

Beräkna det övergripande resultatet för varje deltagare genom att ta fram genomsnittet av de individuella resultat som 

rapporterats under punkt 1 ovan. Det här steget genomförs när projektet stängs. 

Om deltagarens övergripande resultat är positivt ska det rapporteras under indikatorn. Det övergripande resultatet 

anses vara positivt när majoriteten av svaren (> 50 %) från deltagaren anger att utbildningen var användbar för 

honom eller henne. Om det övergripande resultatet är 50-50 (t.ex. två positiva och två negativa svar) ska det senast 

registrerade resultatet rapporteras som övergripande resultat för deltagaren. 

Målet och rapporterade data får inte vara högre än målet och rapporterade data för de associerade 

utfallsindikatorerna. SFC2021-validering läggs till senare. 
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Indikator-id och 

namn 
R.1.8 Antalet deltagare som tre månader efter en utbildningsverksamhet rapporterat att de 

utnyttjar de färdigheter och kompetenser som de förvärvat under utbildningen 

Indikatordefinition Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av en insats (ett projekt) utan att vara ansvarig för att 

inleda eller både inleda och genomföra insatsen (projektet) i enlighet med art. 2.40 i förordningen om gemensamma 

bestämmelser. För denna indikator avser deltagare en tjänsteman inom brottsbekämpningen eller en anställd på en 

offentlig myndighet. 

För att kunna avgöra om en deltagare använder färdigheterna och kompetenserna måste varje deltagare tillfrågas om 

vad hon eller han tycker. 

Måttenhet för 

indikator och mål 

Absolut tal 

Utgångspunkt 0 

Mål 2029 Anges av medlemsstaten i enlighet med programstrategin 

Målet kan anges genom att som referens använda genomsnittliga användningsgrader för liknande program som får 

stöd från nationella medel eller EU-medel, eller framgångsgraden för en enskild liknande verksamhet. Senaste 

tillgängliga data från perioden 2014–2020 ska användas. Om data tas från flera utbildningar ska det genomsnittliga 

värdet användas som referens. Jämförbara data från andra medlemsstater kan användas om det anses nödvändigt. 
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När denna grundreferens (procentandel av deltagarna som historiskt ansett att utbildningen var användbar) beräknas 

kan målet i absoluta tal anges genom att tillämpa procentandelen på det associerade resultatet, vid behov höjd med 

den förväntade förbättringen. (Om referenssiffran för den föregående siffran till exempel var 75 % och medlemsstaten 

förväntar sig att utbildningens användbarhet ska öka, ska en högre procentandel (t.ex. 80 %) användas för att 

beräkna målet.) Rekommendationen är att varken vara överambitiös eller alltför återhållsam när målet ska sättas: 

även om målsättningen bör vara att få högre resultat än tidigare är det osannolikt att användbarhetsresultat uppåt 

100 % kommer att uppnås. 

Associerad 

utfallsindikator 
O.1.1. Antalet deltagare i utbildningsverksamheter 

Kommentarer Tre till sex månader efter att en deltagare har genomfört utbildningen kan hans/hennes resultat registreras och 

rapporteras under denna indikator. 

Om en deltagare har deltagit i flera utbildningsverksamheter inom samma projekt ska följande steg tas för att 

registrera data: 

Registrera varje deltagares resultat tre till sex månader efter att deltagaren har slutfört varje utbildningsverksamhet. 

Beräkna det övergripande resultatet för varje deltagare genom att ta fram genomsnittet av de individuella resultat som 

rapporterats under punkt 1 ovan. Det här steget genomförs när projektet stängs. 

Om deltagarens övergripande resultat är positivt ska det rapporteras under indikatorn. Det övergripande resultatet 

anses vara positivt när majoriteten av svaren (> 50 %) från deltagaren anger att han/hon använder de under 
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utbildningsverksamheten förvärvade färdigheterna och kompetenserna. Om det övergripande resultatet är 50-50 (t.ex. 

två positiva och två negativa svar) ska det senast registrerade resultatet rapporteras som övergripande resultat för 

deltagaren. 

Målet och rapporterade data får inte vara högre än de som gäller för den associerade utfallsindikatorn. 

 

SO 2 Att det gränsöverskridande samarbetet förbättras och intensifieras, inbegripet 
gemensamma insatser, mellan behöriga myndigheter när det gäller terrorism och grov och 

organiserad brottslighet med en gränsöverskridande dimension 

SO 2 Utfallsindikatorer 

Indikator-id och 

namn 
O.2.1 Antalet gränsöverskridande insatser 

Måttenhet Absolut antal gränsöverskridande insatser 

Definition Med gränsöverskridande insats avses en operativ åtgärd som omfattar samarbete med institutioner i annat land enligt 

vad som anges i Prüm-besluten. Gränsöverskridande insatser inkluderar följande: 

gemensam utredningsgrupp 

operativ åtgärd inom ramen för EU:s policycykel/Empact 
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gemensamma insatser (t.ex. gemensam patrullering) 

ömsesidigt bistånd enligt art. 18 i rådets beslut 2008/615/JHA 

övervakning över gränsen 

hjälp från särskilda insatsgrupper (rådets beslut 2008/617/JHA). 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

R.2.5. Det uppskattade värdet av tillgångar som frysts inom ramen för gränsöverskridande insatser 

R.2.6. Mängden olaglig narkotika som beslagtagits inom ramen för gränsöverskridande insatser, enligt produkttyp 

R.2.7. Mängden vapen som beslagtagits inom ramen för gränsöverskridande insatser, enligt typ av vapen 

R.2.9. Antalet anställda som deltar i gränsöverskridande insatser 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när den gränsöverskridande insatsen ska registreras och rapporteras under denna indikator, och 

ska se till att insatsen endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt. 

Alla insatser som rapporteras under delindikatorn måste även rapporteras under denna huvudindikator. 
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Delmålet, målet och rapporterade data för huvudindikatorn ska överstiga eller motsvara delmålet, målet och 

rapporterade data för dess delindikatorer. I SFC2021 kommer en valideringsregel att läggas till. 

Indikator-id och 

namn O.2.1.1 Separat angivelse av antalet gemensamma utredningsgrupper 

Måttenhet Absolut antal gemensamma utredningsgrupper 

Definition En gemensam utredningsgrupp är en specifik typ av gränsöverskridande insats. Det är en grupp som inrättas för ett 

särskilt syfte och för en begränsad period, som kan förlängas med samtliga parters samtycke, av de behöriga 

myndigheterna i två eller flera medlemsstater genom en ömsesidig överenskommelse. Den används för brottsutredningar 

i en eller flera av de medlemsstater som inrättat gruppen. Gruppens sammansättning ska anges i överenskommelsen. 

En gemensam utredningsgrupp får i synnerhet inrättas om 

en medlemsstats brottsutredningar kräver komplicerade och krävande utredningar med anknytning till andra 

medlemsstater, 

flera medlemsstater genomför brottsutredningar där omständigheterna kräver samordnade, gemensamma åtgärder i de 

berörda medlemsstaterna. 

Källa: Art. 1 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om gemensamma utredningsgrupper (2002/465/JHA) 

Utgångspunkt 0 
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Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

R.2.5. Det uppskattade värdet av tillgångar som frysts inom ramen för gränsöverskridande insatser 

R.2.6. Mängden olaglig narkotika som beslagtagits inom ramen för gränsöverskridande insatser, enligt produkttyp 

R.2.7. Mängden vapen som beslagtagits inom ramen för gränsöverskridande insatser, enligt typ av vapen 

R.2.9. Antalet anställda som deltar i gränsöverskridande insatser 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när den gemensamma utredningsgruppen ska registreras och rapporteras under denna indikator, 

och ska se till att varje utredningsgrupp endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt, även om den består av 

flera olika på varandra följande faser. 

Då detta är en delindikator under indikatorn ”Antalet gränsöverskridande insatser” ska samma utredningsgrupp även 

rapporteras under indikatorn ”Antalet gränsöverskridande insatser”. En insats som rapporteras under den här 

delindikatorn får inte samtidigt rapporteras under indikatorn ”Antalet operativa åtgärder inom ramen för EU:s 

policycykel”. 

Alla medlemsstater som bidrar med stöd från Fonden för inre säkerhet till den gemensamma utredningsgruppen ska 

rapportera detta under den här indikatorn. 
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Delmålet, målet och rapporterade data för den här indikatorn får inte överstiga delmålet, målet och rapporterade data 

som angetts för utfallsindikatorn ”Antalet gränsöverskridande insatser”. I SFC2021 kommer en valideringsregel att läggas 

till. 

Indikator-id och 

namn 
O.2.1.2 Separat angivelse av antalet operativa åtgärder inom ramen för EU:s 
policycykel/Empact 

Måttenhet Antalet operativa åtgärder 

Definition Med operativa åtgärder inom ramen för EU:s policycykel/Empact avses en åtgärd som vidtas inom ramen för EU:s 

policycykel avseende organiserad och grov internationell brottslighet genom Europeiska sektorsövergripande plattformen 

mot brottshot (Empact), vars mål är att bekämpa de främsta grova och organiserade brottshoten mot unionen genom att 

främja samarbetet mellan medlemsstaterna, unionens institutioner, organ och byråer och, i förekommande fall, 

tredjeländer och internationella organisationer. Källa: Art. 2.6 i-förordningen om Fonden för inre säkerhet (2021–2027) 

Endast gränsöverskridande operativa åtgärder inom ramen för EU:s policycykel omfattas av denna indikator. 

För denna indikator kan åtgärd avse någon av de åtgärder som anges i den operativa åtgärdsplanen. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 
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Associerad 

resultatindikator 

R.2.5. Det uppskattade värdet av tillgångar som frysts inom ramen för gränsöverskridande insatser 

R.2.6. Mängden olaglig narkotika som beslagtagits inom ramen för gränsöverskridande insatser, enligt produkttyp 

R.2.7. Mängden vapen som beslagtagits inom ramen för gränsöverskridande insatser, enligt typ av vapen 

R.2.9. Antalet anställda som deltar i gränsöverskridande insatser 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när den operativa åtgärden inom ramen för EU:s policycykel/Empact ska registreras och 

rapporteras under denna indikator, och ska se till att operativ Empact-åtgärd endast rapporteras en gång inom ramen för 

ett projekt, även om den omfattas av flera operativa åtgärdsplaner. 

Då detta är en delindikator under indikatorn ”Antalet gränsöverskridande insatser” ska samma operativa åtgärd även 

rapporteras under indikatorn ”Antalet gränsöverskridande insatser”. En insats som rapporteras under den här 

delindikatorn får inte samtidigt rapporteras under delindikatorn ”Antalet gemensamma utredningsgrupper”. 

Alla medlemsstater som bidrar med stöd från Fonden för inre säkerhet till en operativ Empact-åtgärd ska rapportera 

detta under den här indikatorn. 

Delmålet, målet och rapporterade data för den här indikatorn får inte överstiga delmålet, målet och rapporterade data 

som angetts för utfallsindikatorn ”Antalet gränsöverskridande insatser”. I SFC2021 kommer en valideringsregel att läggas 

till. 
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Indikator-id och 

namn 
O.2.2 Antalet expertmöten/arbetsseminarier/studiebesök/gemensamma övningar 

Måttenhet Absolut antal expertmöten/arbetsseminarier/studiebesök/gemensamma övningar 

Definition För denna indikator avser möten/arbetsseminarier/studiebesök/gemensamma övningar en gemensam utbildningsövning 

med avsikt att lära av varandra och ge varandra rekommendationer. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

Ej tillämpligt 

Kommentarer Varje aktivitet inom ramen för ett projekt ska endast rapporteras en gång, även om aktiviteten utgörs av flera 

komponenter, t.ex. ett studiebesök som innefattar flera arbetsseminarier. 

 

Indikator-id och 

namn 
O.2.3 Antalet inköpta utrustningsartiklar 
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Måttenhet Absolut antal utrustningsartiklar 

Definition Med utrustning avses en materiell tillgång som tilldelats ett inventarienummer i enlighet med nationella regler. Indikatorn 

omfattar även hyrd eller leasad utrustning. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

Ej tillämpligt 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när utrustningsartikeln ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att 

varje artikel endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt. 

 

Indikator-id och 

namn 
O.2.4 Antalet inköpta transportmedel för gränsöverskridande insatser 

Måttenhet Absolut antal transportmedel 
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Definition Med transportmedel avses ett bemannat eller obemannat fordon som transporterar personer eller last (land, flyg eller 

sjöfart). 

Med gränsöverskridande insats avses en operativ åtgärd som omfattar samarbete med institutioner i annat land enligt 

vad som anges i Prüm-besluten. Exempel på gränsöverskridande insatser: 

gemensam utredningsgrupp 

operativ åtgärd inom ramen för EU:s policycykel/Empact 

gemensamma insatser (t.ex. gemensam patrullering) 

ömsesidigt bistånd enligt art. 18 i rådets beslut 2008/615/JHA 

övervakning över gränsen 

hjälp från särskilda insatsgrupper (rådets beslut 2008/617/JHA). 

Indikatorn omfattar även hyrda eller leasade transportmedel. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 
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Associerad 

resultatindikator 

Ej tillämpligt 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när transportmedlet ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att varje 

transportmedel endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt. 

De transportmedel som omfattas av den här indikatorn är inte avsedda för en enskild typ av gränsöverskridande insats. 

 

SO 2 Resultatindikatorer 

Indikator-id och 

namn 
R.2.5 Det uppskattade värdet av tillgångar som frysts inom ramen för gränsöverskridande 

insatser 

Indikatordefinition Med tillgång avses alla slags tillgångar, fysiska eller icke fysiska, fasta eller lösa, materiella eller immateriella, samt 

juridiska dokument eller instrument som styrker äganderätten till eller rättigheter knutna till sådana tillgångar. 

Med frysning avses tillfälligt förbud mot överlåtelse, omvandling, förfogande över eller förflyttning av egendom eller 

tillfälligt förvar eller omhändertagande av egendom av en behörig nationell myndighet med stöd av nationell lagstiftning. 

De frysta tillgångarnas uppskattade värde ska baseras på tillgångarnas marknadsvärde vid tidpunkten för beslutet om 

frysning. Metoden för bedömning av de frysta tillgångarnas värde måste uppfylla vad som anges i artikel 11 i direktiv 

2014/42/EU. Det inbegriper ett krav på att ”regelbundet samla in och bevara uttömmande statistik från de relevanta 
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myndigheterna”, inklusive ”det uppskattade värdet på den frysta egendomen, åtminstone på den egendom som frysts 

för att möjliggöra ett eventuellt senare förverkande vid tidpunkten för frysningen”. 

Källa: Art. 2 i Förenta nationernas konvention mot korruption 

Med gränsöverskridande insats avses en operativ åtgärd som omfattar samarbete med institutioner i annat land enligt 

vad som anges i Prüm-besluten. Gränsöverskridande insatser inkluderar följande: 

gemensam utredningsgrupp 

operativ åtgärd inom ramen för EU:s policycykel/Empact 

gemensamma insatser (t.ex. gemensam patrullering) 

ömsesidigt bistånd enligt art. 18 i rådets beslut 2008/615/JHA 

övervakning över gränsen  

hjälp från särskilda insatsgrupper (rådets beslut 2008/617/JHA). 

Måttenhet för 

indikator, 

utgångspunkt och 

mål 

Euro 

Utgångspunkt 0 
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Mål 2029 Anges av medlemsstaten i enlighet med programstrategin 

Målet kan anges genom att som referens använda årsgenomsnittet för uppskattade värden av frusna tillgångar mellan 

2014 och 2020 inom ramen för gränsöverskridande insatser som finansierats av Fonden för inre säkerhet eller i 

uteslutande nationella insatser under samma period. 

Målet beräknas genom att till utgångspunktsvärdet lägga till det förväntade uppskattade värdet av frusna tillgångar fram 

till 2029. 

Associerad 

utfallsindikator 

O.2.1. Antalet gränsöverskridande insatser 

O.2.1.1. Antalet gemensamma utredningsgrupper 

O.2.1.2. Antalet operativa åtgärder inom ramen för EU:s policycykel/Empact 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när den frusna tillgången ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att 

varje tillgång endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt. Endast den medlemsstat som fysiskt genomför 

frysningen av tillgångarna i en gränsöverskridande insats ska rapportera de frysta tillgångarna under den här indikatorn. 

Även om medlemsstater endast ska rapportera ett uppskattat värde ska metoden ovan användas för att säkerställa att 

data kan jämföras. 
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Indikator-id och 

namn 
R.2.6.1–R.2.6.6 Mängden olaglig narkotika som beslagtagits inom ramen för gränsöverskridande 

insatser, enligt produkttyp 

Indikatordefinition Med gränsöverskridande insats avses en operativ åtgärd som omfattar samarbete med institutioner i annat land enligt 

vad som anges i Prüm-besluten. Gränsöverskridande insatser inkluderar följande: 

gemensam utredningsgrupp 

operativ åtgärd inom ramen för EU:s policycykel/Empact 

gemensamma insatser (t.ex. gemensam patrullering) 

 
ömsesidigt bistånd enligt art. 18 i rådets beslut 2008/615/JHA 

övervakning över gränsen 

hjälp från särskilda insatsgrupper (rådets beslut 2008/617/JHA). 

För denna indikator avser beslagta att en tjänsteman inom brottsbekämpningen tar olaglig narkotika i besittning. 

Uppdelning per typ av narkotika (baserat på de kategorier som används i rapporter om olaglig narkotika: EU-rapport om 

narkotikamarknaden, Europeiska narkotikarapporten samt EMCDDA:s statistikbulletin): 

cannabis, 

opioider, inbegripet heroin, 
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kokain, 

syntetisk narkotika, inbegripet stimulantia av amfetamintyp (inklusive amfetamin och metamfetamin) samt MDMA, 

nya psykoaktiva substanser, 

annan olaglig narkotika. 

Måttenhet för 

indikator, 

utgångspunkt och 

mål 

Mängd narkotika, i kg. 

Utgångspunkt 0 

Mål 2029 Anges av medlemsstaten i enlighet med programstrategin 

Målet kan anges genom att som referens använda årsgenomsnittet för mängden narkotika som beslagtagits mellan 2014 

och 2020 inom ramen för gränsöverskridande insatser som finansierats av Fonden för inre säkerhet eller i uteslutande 

nationella insatser under samma period. 

Målet beräknas genom att till utgångspunktsvärdet lägga till den förväntade uppskattade mängden beslagtagen 

narkotika fram till 2029. 
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Associerad 

utfallsindikator 

O.2.1. Antalet gränsöverskridande insatser 

O.2.1.1. Antalet gemensamma utredningsgrupper 

O.2.1.2. Antalet operativa åtgärder inom ramen för EU:s policycykel/Empact 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när den beslagtagna olagliga narkotikan ska registreras och rapporteras under denna indikator, 

och ska se till att varje beslagtagen olaglig narkotika endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt. Endast den 

medlemsstat som fysiskt genomför beslagtagandet av narkotika i en gränsöverskridande insats ska rapportera den 

beslagtagna narkotikan under den här indikatorn. 

Endast narkotika som beslagtagits inom ramen för gränsöverskridande insatser ska rapporteras. Rapporteringen ska 

uppdelas efter olika typer av narkotika. Medlemsstaterna ska inte rapportera den totala mängden narkotika som 

beslagtagits. Mål och utgångspunkt anges efter typ av narkotika. 

 

Indikator-id och 

namn 
R.2.7.1–R.2.7.3 Mängden vapen som beslagtagits inom ramen för gränsöverskridande insatser, 

enligt typ av vapen 

Indikatordefinition Med gränsöverskridande insats avses en operativ åtgärd som omfattar samarbete med institutioner i annat land enligt vad 

som anges i Prüm-besluten. Gränsöverskridande insatser inkluderar följande: 

gemensam utredningsgrupp 
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operativ åtgärd inom ramen för EU:s policycykel/Empact 

gemensamma insatser (t.ex. gemensam patrullering) 

ömsesidigt bistånd enligt art. 18 i rådets beslut 2008/615/JHA 

övervakning över gränsen 

hjälp från särskilda insatsgrupper (rådets beslut 2008/617/JHA). 

För denna indikator avser beslagta att en tjänsteman inom brottsbekämpningen tar ett vapen i besittning. 

Uppdelning av typ av vapen (på grundval av gällande lagstiftning, dvs. rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om 

kontroll av förvärv och innehav av vapen. De föreslagna kategorierna är förenklade jämfört med dem som nämns i bilaga I 

till direktiv 91/477/EEG, och i överensstämmelse med dem inom Schengens informationssystem som används av 

nationella myndigheter): 

krigsvapen: automatiska skjutvapen och tunga skjutvapen (pansarvärn, raketkastare, granatkastare, osv) – land- och 

sjöminor anses inte vara skjutvapen och faller därför inte under denna indikator 

andra korta skjutvapen: revolvrar och pistoler (inbegripet salutvapen och akustiska vapen) 

andra långa skjutvapen: kulgevär och hagelgevär (inbegripet salutvapen och akustiska vapen). 

Måttenhet för 

indikator, 

Absolut antal vapen 
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utgångspunkt och 

mål 

Utgångspunkt 0 

Mål 2029 Anges av MS 

 
Målet kan anges genom att som referens använda årsgenomsnittet för antalet vapen som beslagtagits mellan 2018 och 

2020 inom ramen för gränsöverskridande insatser som finansierats av Fonden för inre säkerhet eller i uteslutande 

nationella insatser under samma period. 

Målet beräknas genom att till utgångspunktsvärdet lägga till det förväntade uppskattade antalet beslagtagna vapen fram 

till 2029. 

Associerad 

utfallsindikator 

O.2.1. Antalet gränsöverskridande insatser 

O.2.1.1. Antalet gemensamma utredningsgrupper 

O.2.1.2. Antalet operativa åtgärder inom ramen för EU:s policycykel/Empact 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när det beslagtagna vapnet ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att 

varje beslagtaget vapen endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt. Endast den medlemsstat som fysiskt 

genomför beslagtagandet av vapen i en gränsöverskridande insats ska rapportera de beslagtagna vapnen under den här 

indikatorn. 



35 
 
 
 
 
 

Kyrkogatan 12, Helsingfors 
PB 26, 00023 Statsrådet 
Växel 0295 480 171 
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | [www.eusa-rahastot.fi] | [eusa.sm@govsec.fi] 

Endast vapen som beslagtagits inom ramen för gränsöverskridande insatser ska rapporteras. Rapporteringen ska uppdelas 

efter olika typer av vapen. Medlemsstaterna ska inte rapportera det totala antalet vapen. Mål och utgångspunkt anges 

efter typ av vapen. 

 

Indikator-id och 

namn 
R.2.8 Antalet administrativa enheter som utvecklat/anpassat befintliga 

mekanismer/förfaranden/verktyg/riktlinjer för samarbete med andra 
medlemsstater/unionsorgan eller -byråer/tredjeländer/internationella organisationer 

Indikatordefinition Med administrativ enhet avses en avdelning på en offentlig myndighet. 

Måttenhet för 

indikator, 

utgångspunkt och 

mål 

Absolut antal administrativa enheter 

Utgångspunkt 0 

Mål 2029 Anges av MS 

 
Målet kan anges genom att som referens använda årsgenomsnittet för enheter som har tagit fram/anpassat befintliga 

mekanismer/procedurer/verktyg/riktlinjer för samarbete med andra medlemsstater/unionsorgan eller -
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byråer/tredjeländer/internationella organisationer från projekt med finansiering från Fonden för inre säkerhet under 

perioden 2014–2020 (nationella program) 

Associerad 

utfallsindikator 

Ej tillämpligt 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när den administrativa enheten ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se 

till att varje administrativ enhet endast rapporteras en gång, oavsett hur många mekanismer, procedurer osv. enheten 

har inrättat inom ramen för ett projekt. 

Om en administrativ enhet utgör en del av en större administrativ enhet på en högre nivå, som även den ska 

rapporteras, ska den högre nivån rapporteras, inte de individuella komponenterna. 

 

Indikator-id och 

namn R.2.9 Antalet anställda som deltar i gränsöverskridande insatser 

Indikatordefinition Med anställda avses tjänstemän inom brottsbekämpningen. 

Med gränsöverskridande insats avses en operativ åtgärd, inklusive men inte begränsat till följande åtgärder enligt Prüm-

besluten: 

gemensam utredningsgrupp 
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operativ åtgärd inom ramen för EU:s policycykel/Empact 

gemensamma insatser (t.ex. gemensam patrullering) 

ömsesidigt bistånd enligt art. 18 i rådets beslut 2008/615/JHA 

övervakning över gränsen 

hjälp från särskilda insatsgrupper (rådets beslut 2008/617/JHA). 

Med gränsöverskridande avses samarbeten med institutioner i ett annat land. 

Måttenhet för 

indikator, 

utgångspunkt och 

mål 

Absolut antal tjänstemän inom brottsbekämpningen i gränsöverskridande insatser 

Utgångspunkt 0 

Mål 2029 Anges av medlemsstaten i enlighet med programstrategin 

Målet kan anges genom att som referens använda årsgenomsnittet för anställda som deltar i gränsöverskridande insatser 

i medlemsstaten med finansiering från Fonden för inre säkerhet under perioden 2014–2020 (nationella program). 
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Associerad 

utfallsindikator 

O.2.1. Antalet gränsöverskridande insatser 

O.2.1.1. Antalet gemensamma utredningsgrupper 

O.2.1.2. Antalet operativa åtgärder inom ramen för EU:s policycykel/Empact 

Kommentarer När en anställd ansluter till den gränsöverskridande insatsen kan han/hon registreras och rapporteras under denna 

indikator. Om en person lämnar insatsen och sedan ansluter på nytt, ska han/hon endast rapporteras en gång. 

 

Indikator-id och 

namn R.2.10 Antalet rekommendationer från Schengenutvärderingar som åtgärdats 

Indikatordefinition Med rekommendationer från Schengenutvärderingar avses rekommendationer inom området för polissamarbete till en 

medlemsstat eller ett Schengenassocierat land i enlighet med artikel 15 i rådets förordning 1053/2013 om inrättandet av 

en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket. 

För denna indikator tas endast rekommendationer inom området för polissamarbete med ekonomiska konsekvenser som 

omfattas av Fonden för inre säkerhet med i beräkningen. 

Måttenhet för 

indikator och mål 

Absolut antal rekommendationer inom området för polissamarbete med ekonomiska konsekvenser som omfattas av 

Fonden för inre säkerhet 

Utgångspunkt 0 
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Mål 2029 
100 % av rekommendationerna inom området för polissamarbete med ekonomiska konsekvenser som omfattas av 

Fonden för inre säkerhet 

Associerad 

utfallsindikator 

Ej tillämpligt 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när den uppföljda rekommendationen ska registreras och rapporteras under denna indikator, och 

ska se till att detta görs först när kommissionen har bekräftat att rekommendationen har följts upp. 

Medlemsstater ska rapportera (under kommentarer i tabell 6B i bilaga VII i förordningen om gemensamma bestämmelser) 

antalet Schengenrekommendationer som har utarbetats inom området för polissamarbete och som har ekonomiska 

konsekvenser. Det här är ett kumulativt tal som ska uppdateras varje gång en medlemsstat får rekommendationer som 

har ekonomiska konsekvenser. 

För denna indikator ska endast de rekommendationer som utarbetats fram till 2027 tas med i beräkningen. 

Om Schengenrekommendationerna: När de har analyserat den inlämnade uppföljningsrapporten informerar kommissionen 

medlemsstaten om överenskommelsen att stänga rekommendationen. Så snart den nya it-applikationen KOEL tas i bruk 

kommer medlemsstaten automatiskt att aviseras när en rekommendation stängs. 
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SO 3 Att medlemsstaternas förmåga att förebygga och bekämpa brottslighet, terrorism och 
radikalisering samt hantera säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser stärks (...) 

SO 3 Utfallsindikatorer 

Indikator-id och 

namn 
O.3.1 Antalet deltagare i utbildningsverksamheter 

Måttenhet Absolut tal 

Definition Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av en insats (ett projekt) utan att vara ansvarig för 

att inleda eller både inleda och genomföra insatsen (projektet) i enlighet med art. 2.40 i förordningen om 

gemensamma bestämmelser. För denna indikator avser deltagare en person som har en yrkesmässig relation 

till de frågor som omfattas av det här särskilda målet. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

R.3.12. Antalet deltagare som anser att utbildningen är användbar i arbetet 

R.3.13. Antalet deltagare som tre månader efter att de slutfört utbildningen rapporterat att de utnyttjar de 

färdigheter och kompetenser som de förvärvat under utbildningen 
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Kommentarer Deltagare i projektet kan registreras och rapporteras under denna indikator. Om en person får flera olika typer 

av utbildning ska han/hon endast rapporteras en gång i projektet i fråga. Om en person däremot lämnar ett 

projekt och börjar delta i ett annat projekt, ska detta betraktas och registreras som ett nytt deltagande. 

 

Indikator-id och 

namn 

O.3.2 Antalet utbytesprogram/arbetsseminarier/studiebesök 

Måttenhet Absolut antal program/arbetsseminarier/studiebesök 

Definition För denna indikator avser utbytesprogram/arbetsseminarier/studiebesök en gemensam utbildningsövning med 

avsikt att lära av varandra och ge varandra rekommendationer. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

R.3.9. Antalet initiativ för förebyggande av radikalisering som utarbetats/utökats 

R.3.10. Antalet initiativ för skydd av/stöd till vittnen och visselblåsare som utarbetats/utökats 
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Kommentarer Medlemsstaten avgör när verksamheten ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till 

att varje verksamhet endast rapporteras en gång, även om denna verksamhet består av flera olika 

komponenter (t.ex. ett studiebesök som innefattar flera arbetsseminarier). 

 

Indikator-id och 

namn 
O.3.3 Antalet inköpta utrustningsartiklar 

Måttenhet Absolut antal utrustningsartiklar 

Definition Med utrustning avses en materiell tillgång som tilldelats ett inventarienummer. Den här indikatorn omfattar inte 

immateriella tillgångar. Indikatorn omfattar även hyrd eller leasad utrustning. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

R.3.11. Antalet kritiska infrastrukturanläggningar/offentliga platser med nya/anpassade faciliteter för skydd mot 

säkerhetsrelaterade risker 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när utrustningsartikeln ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att 

varje artikel endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt. 
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Indikator-id och 

namn 
O.3.4 Antalet inköpta transportmedel 

Måttenhet Absolut antal transportmedel 

Definition Ett transportmedel är ett fordon som transporterar personer eller last (land, flyg eller sjöfart). Indikatorn omfattar 

även hyrda eller leasade transportmedel. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

Ej tillämpligt 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när transportmedlet ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att 

varje transportmedel endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt. 

 

Indikator-id och 
namn 

O.3.5 Antalet infrastrukturobjekt/säkerhetsrelevanta faciliteter/verktyg/mekanismer som 

konstruerats/köpts in/uppgraderats 
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Måttenhet Absolut antal infrastrukturobjekt/säkerhetsrelevanta faciliteter/verktyg/mekanismer 

Definition Med infrastruktur avses materiell egendom av permanent natur som uppfyller alla följande villkor: 

Den är av orörlig natur (den är antingen permanent fastgjord i marken eller i egendom som är fastgjord i marken, och 

i detta fall förlorar den sin identitet genom införlivningen och blir en del av den orörliga egendomen i vilken den är 

fastgjord). 

Under normala användningsförhållanden, inklusive rimlig omvårdnad och underhåll, har den en obegränsad livstid. 

Den bibehåller sin ursprungliga form och sitt ursprungliga utseende efter användning. 

Med facilitet avses byggnader eller utrustning som inte omfattas av andra indikatorer. Exempel på säkerhetsrelevanta 

faciliteter är byggnader eller kontor där säkerhetsrelevanta it-system eller säkerhetskopieringsservrar förvaras, CBRNE-

övningsområden, övningsområden för specialstyrkor, centrum för polis- och tullsamarbete och kontrollrum för 

krissituationer. 

Verktyg och mekanismer är artiklar av materiella och immateriella tillgångar som rapporteras under denna indikator 

om de inte rapporteras under någon annan indikator. 

Hyrd eller leasad utrustning som inte omfattas av andra indikatorer och som ska rapporteras under denna indikator. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 
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Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

Antalet kritiska infrastrukturanläggningar/offentliga platser med nya/anpassade faciliteter för skydd mot 

säkerhetsrelaterade risker 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när infrastrukturobjekt, säkerhetsrelevanta faciliteter, verktyg och mekanismer ska registreras 

och rapporteras under denna indikator, och ska se till att vart och ett av dessa objekt endast rapporteras en gång 

inom ramen för ett projekt. 

 

Indikator-id och 

namn 

O.3.6 Antalet projekt för att förebygga brott 

Måttenhet Absolut antal projekt 

Definition Med brottsförebyggande avses alla åtgärder som är avsedda att minska eller på annat sätt bidra till en minskning av 

brottsligheten och medborgarnas känsla av osäkerhet, både kvantitativt och kvalitativt, antingen genom direkt 

avskräckande från brottslig verksamhet eller genom politik och insatser som är utformade för att minska potentialen 

för brottslighet och orsakerna till brottslighet. 

Häri ingår arbete som utförs av regeringar, behöriga myndigheter, straffrättsliga myndigheter, lokala myndigheter, de 

specialiserade sammanslutningar dessa har inrättat i Europa, den privata sektorn, frivilligsektorn och allmänheten, med 

stöd från media. 
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Källa: Art. 2.2 i rådets beslut 2009/902/JHA av den 30 november 2009 om inrättande av ett europeiskt nätverk för 

förebyggande av brottslighet (EUCPN) 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

R.3.9. Antalet initiativ för förebyggande av radikalisering som utarbetats/utökats 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när projektet ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att varje 

projekt endast rapporteras en gång. 

 

Indikator-id och 

namn 
O.3.7 Antalet projekt för att stödja brottsoffer 

Måttenhet Absolut antal projekt 

Definition För denna artikel omfattar brottsoffer även offer för terrorism. Brott omfattar alla typer av brott, däribland 

gränsöverskridande brott. 
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Med brottsoffer avses 

en fysisk person som lidit fysisk, psykisk eller emotionell skada eller ekonomisk förlust som en direkt följd av ett brott 

 
familjemedlemmar till en person vars död var en direkt följd av ett brott, och som har lidit skada av den personens 

död. 

Ett offer för terrorism är en fysisk person som lidit skada, inbegripet fysisk, psykisk eller emotionell skada eller 

ekonomisk förlust, i den mån skadan respektive förlusten var en direkt följd av ett terroristbrott, eller en 

familjemedlem till en person vars död var en direkt följd av ett terroristbrott och som har lidit skada av den personens 

död. 

Källa: Art. 1 a och 2 i direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers 

rättigheter och för stöd till och skydd av dem. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

Ej tillämpligt 
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Kommentarer Medlemsstaten avgör när projektet ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att varje 

projekt endast rapporteras en gång. 

 

Indikator-id och 

namn O.3.8 Antalet brottsoffer som fått stöd 

Måttenhet Absolut antal offer som fått stöd 

Definition För denna artikel omfattar brottsoffer även offer för terrorism. Med brottsoffer avses 

en fysisk person som lidit fysisk, psykisk eller emotionell skada eller ekonomisk förlust som en direkt följd av ett brott 

familjemedlemmar till en person vars död var en direkt följd av ett brott, och som har lidit skada av den personens 

död. 

Ett offer för terrorism är en fysisk person som lidit skada, inbegripet fysisk, psykisk eller emotionell skada eller 

ekonomisk förlust, i den mån skadan respektive förlusten var en direkt följd av ett terroristbrott, eller en 

familjemedlem till en person vars död var en direkt följd av ett terroristbrott och som har lidit skada av den personens 

död. 

 
Källa: Art. 1 a och 2 i direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers 

rättigheter och för stöd till och skydd av dem. 
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Med stöd avses alla typer av bistånd, även icke-finansiellt bistånd. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

Ej tillämpligt 

Kommentarer Deltagare i projektet kan registreras och rapporteras under denna indikator. Varje person rapporteras endast en gång, 

även om hon/han har fått olika typer av stöd inom ramen för samma projekt. Om en person däremot lämnar ett 

projekt och börjar delta i ett annat projekt, ska detta betraktas och registreras som ett nytt deltagande. 

 

Indikator-id och 

namn O.3.8 Antalet brottsoffer som fått stöd 

Måttenhet Absolut antal offer som fått stöd 

Definition För denna artikel omfattar brottsoffer även offer för terrorism. Med brottsoffer avses 

en fysisk person som lidit fysisk, psykisk eller emotionell skada eller ekonomisk förlust som en direkt följd av ett brott 
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familjemedlemmar till en person vars död var en direkt följd av ett brott, och som har lidit skada av den personens 

död. 

Ett offer för terrorism är en fysisk person som lidit skada, inbegripet fysisk, psykisk eller emotionell skada eller 

ekonomisk förlust, i den mån skadan respektive förlusten var en direkt följd av ett terroristbrott, eller en 

familjemedlem till en person vars död var en direkt följd av ett terroristbrott och som har lidit skada av den personens 

död. 

 
Källa: Art. 1 a och 2 i direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers 

rättigheter och för stöd till och skydd av dem. 

Med stöd avses alla typer av bistånd, även icke-finansiellt bistånd. 

Utgångspunkt 0 

Delmål 2024 Anges av MS 

Mål 2029 Anges av MS 

Associerad 

resultatindikator 

Ej tillämpligt 
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Kommentarer Deltagare i projektet kan registreras och rapporteras under denna indikator. Varje person rapporteras endast en gång, 

även om hon/han har fått olika typer av stöd inom ramen för samma projekt. Om en person däremot lämnar ett 

projekt och börjar delta i ett annat projekt, ska detta betraktas och registreras som ett nytt deltagande. 

 

SO 3 Resultatindikatorer 

Indikator-id och 

namn R.3.9 Antalet initiativ för förebyggande av radikalisering som utarbetats/utökats 

Indikatordefinition Ett initiativ är en plan eller process för att uträtta något eller lösa ett problem. 

Ett initiativ som utarbetats är ett nytt initiativ. Ett initiativ som utökats är ett befintligt initiativ vars tillämpningsområde 

eller varaktighet har utökats. 

Med radikalisering avses radikalisering som leder till våldsam extremism och terrorism, dvs. en stegvis och komplex 

process där en enskild person eller en grupp personer anammar en radikal ideologi eller tro som accepterar, använder 

eller tolererar våld, inklusive terroristhandlingar, för att uppnå ett specifikt politiskt, religiöst eller ideologiskt mål. 

Källa: Art. 2 q i förordningen om Fonden för inre säkerhet 

https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/plan
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/process
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/achieve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/solve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/problem
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I enlighet med EU:s strategi för att bekämpa radikalisering och rekrytering till terrorism som antogs 2005, och 

reviderades 2008 och 2014 (9956/14), kan initiativ omfatta följande fyra områden: förebygga, skydda, förfölja och 

agera. 

Måttenhet för 

indikator, 

utgångspunkt och 

mål 

Absolut antal initiativ 

Utgångspunkt 0 

Mål 2029 Anges av medlemsstaten i enlighet med programstrategin 

Målet kan anges genom att som referens använda årsgenomsnittet för antalet initiativ som finansierats av Fonden för 

inre säkerhet under perioden 2014–2020 (nationellt program) eller (om ej tillgängligt) via nationella källor under 

samma period. 

Associerad 

utfallsindikator 

O.3.2. Antalet utbytesprogram/arbetsseminarier/studiebesök 

O.3.6. Antalet projekt för att förebygga brott 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när initiativet ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att varje 

initiativ endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt, oavsett hur många individuella komponenter initiativet 

består av. 
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Indikator-id och 

namn R.3.10 Antalet initiativ för skydd av/stöd till vittnen och visselblåsare som utarbetats/utökats 

Indikatordefinition Ett initiativ är en plan eller process för att uträtta något eller lösa ett problem. 

Ett initiativ som utarbetats är ett nytt initiativ. Ett initiativ som utökats är ett befintligt initiativ vars tillämpningsområde 

eller varaktighet har utökats. 

Med vittne avses en person som bevittnat någon typ av brott. Med visselblåsare avses en person, oftast en anställd, 

som avslöjar information eller en aktivitet i en privat eller offentlig organisation som anses vara olaglig, osäker eller 

som kan utgöra slöseri, bedrägeri eller missbruk av skattemedel. Visselblåsare kan välja att offentliggöra information 

eller påståenden internt eller externt. 

Måttenhet för 

indikator, 

utgångspunkt och 

mål 

Absolut antal initiativ 

Utgångspunkt 0 

Mål 2029 Anges av medlemsstaten i enlighet med programstrategin 

https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/plan
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/process
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/achieve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/solve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/problem
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Målet kan anges genom att som referens använda årsgenomsnittet för initiativ i medlemsstaterna som finansierats av 

Fonden för inre säkerhet under perioden 2014–2020 (nationellt program) eller, när detta inte är tillgängligt, via 

nationella källor under samma period. 

Associerad 

utfallsindikator 

O.3.2. Antalet utbytesprogram/arbetsseminarier/studiebesök 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när initiativet ska registreras och rapporteras under denna indikator, och ska se till att varje 

initiativ endast rapporteras en gång inom ramen för ett projekt, även om det består av flera komponenter. 

 

Indikator-id och 

namn 
R.3.11 Antalet kritiska infrastrukturanläggningar/offentliga platser med nya/anpassade 

faciliteter för skydd mot säkerhetsrelaterade risker 

Indikatordefinition Med kritisk infrastruktur avses anläggningar, system eller delar av dessa belägna i en medlemsstat som är nödvändiga 

för att upprätthålla centrala samhällsfunktioner, hälsa, säkerhet, trygghet och människors ekonomiska eller sociala 

välfärd och där driftsstörning eller förstörelse av dessa skulle få betydande konsekvenser i en medlemsstat till följd av 

att man inte lyckas upprätthålla dessa funktioner. 

Källa: Artikel 2 a i rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, 

europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna, och artikel 2 i förordningen om 

Fonden för inre säkerhet 
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För denna indikator är kritisk infrastruktur inte begränsad till en specifik sektor. 

Med offentlig plats avses ett område eller en byggnad som används av allmänheten för något ändamål, såsom 

sammankomster, utbildning, resor, transport, handel eller underhållning. Detta inkluderar platser för vilka 

åtkomstbehörighet måste beviljas. 

Faciliteter ska vara avsedda att skydda offentliga platser eller kritisk infrastruktur mot säkerhetsrelaterade risker. Det 

kan handla om byggnader eller utrustning som tillhandahålls för ett visst syfte. 

Risk är en potentiellt oönskad situation för säkerheten hos en kritisk infrastruktur eller offentlig plats som uppstår på 

grund av en incident, händelse eller företeelse, och bestäms baserat på sannolikhet och associerade konsekvenser. 

Måttenhet för 

indikator, 

utgångspunkt och 

mål 

Absolut antal infrastrukturanläggningar eller offentliga platser som skyddats mot säkerhetsrelaterade risker 

Utgångspunkt 0 

Mål 2029 Anges av medlemsstaten i enlighet med programstrategin 

Målet kan anges genom att som referens använda årsgenomsnittet för kritiska infrastrukturanläggningar/offentliga 

platser med nya/anpassade faciliteter för skydd mot säkerhetsrelaterade risker i medlemsstaten som finansierats av 
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Fonden för inre säkerhet under perioden 2014–2020 (delad/direkt/indirekt förvaltning), eller finansierats via nationella 

källor under samma period. 

Associerad 

utfallsindikator 

O.3.3. Antalet inköpta utrustningsartiklar 

O.3.5. Antalet infrastrukturobjekt/säkerhetsrelevanta faciliteter/verktyg/mekanismer som konstruerats/köpts 

in/uppgraderats 

Kommentarer Medlemsstaten avgör när den kritiska infrastrukturanläggningen och den offentliga platsen ska registreras och 

rapporteras under denna indikator, och ska se till att varje infrastrukturanläggning eller offentlig plats endast 

rapporteras en gång inom ramen för ett enskilt projekt, även om flera nya eller anpassade faciliteter har inrättats för 

anläggningen/platsen. 

 

Indikator-id och 

namn R.3.12 Antalet deltagare som anser att utbildningen är användbar i arbetet 

Indikatordefinition Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av en insats (ett projekt) utan att vara ansvarig för att 

inleda eller både inleda och genomföra insatsen (projektet) i enlighet med art. 2.40 i förordningen om gemensamma 

bestämmelser. För denna indikator avser deltagare en tjänsteman inom brottsbekämpningen eller en anställd på en 

offentlig myndighet (”anställd”). 
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För att kunna avgöra om en deltagare anser att utbildningen är användbar måste varje deltagare tillfrågas om vad hon 

eller han tycker. 

Måttenhet för 

indikator och mål 

Absolut tal 

Utgångspunkt 0 

Mål 2029 Anges av medlemsstaten i enlighet med programstrategin 

Målet kan anges genom att som referens använda genomsnittliga användbarhetsgrader för liknande program som får 

stöd från nationella medel eller EU-medel, eller framgångsgraden för en enskild liknande verksamhet. Senaste 

tillgängliga data från perioden 2014–2020 ska användas. Om data tas från flera utbildningar ska det genomsnittliga 

värdet användas som referens. Jämförbara data från andra medlemsstater kan användas om det anses nödvändigt. 

När denna grundreferens (procentandel av deltagarna som historiskt ansett att utbildningen var användbar) beräknas 

kan målet i absoluta tal anges genom att tillämpa procentandelen på det associerade resultatet, vid behov höjd med 

den förväntade förbättringen. (Om referenssiffran för den föregående siffran till exempel var 75 % och medlemsstaten 

förväntar sig att utbildningens användbarhet ska öka, ska en högre procentandel (t.ex. 80 %) användas för att 

beräkna målet.) Rekommendationen är att varken vara överambitiös eller alltför återhållsam när målet ska sättas: 

även om målsättningen bör vara att få högre resultat än tidigare är det osannolikt att användbarhetsresultat uppåt 

100 % kommer att uppnås. 
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Associerad 

utfallsindikator 

O.3.1. Antalet deltagare i utbildningsverksamheter 

Kommentarer Så snart en deltagare har genomfört en utbildning kan hans/hennes resultat registreras och rapporteras under denna 

indikator. 

Om en deltagare har deltagit i flera utbildningsverksamheter inom samma projekt ska följande steg tas för att 

registrera data: 

Registrera varje deltagares resultat så snart deltagaren har slutfört varje utbildningsverksamhet. 

Beräkna det övergripande resultatet för varje deltagare genom att ta fram genomsnittet av de individuella resultat som 

rapporterats under punkt 1 ovan. Det här steget genomförs när projektet stängs. 

Om deltagarens övergripande resultat är positivt ska det rapporteras under indikatorn. Det övergripande resultatet 

anses vara positivt när majoriteten av svaren (> 50 %) från deltagaren anger att utbildningen var användbar för 

honom eller henne. Om det övergripande resultatet är 50-50 (t.ex. två positiva och två negativa svar) ska det senast 

registrerade resultatet rapporteras som övergripande resultat för deltagaren. 

Målen och rapporterade data för den här indikatorn får inte vara högre än de som gäller för den associerade 

utfallsindikatorn. 

En person som rapporteras under den här indikatorn måste även rapporteras under den associerade utfallsindikatorn. 
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Indikator-id och 

namn 
R.3.13 Antalet deltagare som tre månader efter att de slutfört utbildningsverksamheten 
rapporterat att de utnyttjar de färdigheter och kompetenser som de förvärvat under 

utbildningen 

Indikatordefinition Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av en insats (ett projekt) utan att vara ansvarig för att 

inleda eller både inleda och genomföra insatsen (projektet) i enlighet med art. 2.40 i förordningen om gemensamma 

bestämmelser. För denna indikator avser deltagare en tjänsteman inom brottsbekämpningen eller en anställd på en 

offentlig myndighet (”anställd”). 

Måttenhet för 

indikator och mål 

Absolut tal 

Utgångspunkt 0 

Mål 2029 Anges av medlemsstaten i enlighet med programstrategin 

Målet kan anges genom att som referens använda genomsnittliga användningsgrader för liknande program som får 

stöd från nationella medel eller EU-medel, eller framgångsgraden för en enskild liknande verksamhet. Senaste 

tillgängliga data från perioden 2014–2020 ska användas. Om data tas från flera utbildningar ska det genomsnittliga 

värdet användas som referens. Jämförbara data från andra medlemsstater kan användas om det anses nödvändigt. 

När denna grundreferens (procentandel av deltagarna som historiskt ansett att utbildningen var användbar) beräknas 

kan målet i absoluta tal anges genom att tillämpa procentandelen på det associerade resultatet, vid behov höjd med 

den förväntade förbättringen. (Om referenssiffran för den föregående siffran till exempel var 75 % och medlemsstaten 



60 
 
 
 
 
 

Kyrkogatan 12, Helsingfors 
PB 26, 00023 Statsrådet 
Växel 0295 480 171 
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | [www.eusa-rahastot.fi] | [eusa.sm@govsec.fi] 

förväntar sig att utbildningens användbarhet ska öka, ska en högre procentandel (t.ex. 80 %) användas för att 

beräkna målet.) Rekommendationen är att varken vara överambitiös eller alltför återhållsam när målet ska sättas: 

även om målsättningen bör vara att få högre resultat än tidigare är det osannolikt att användbarhetsresultat uppåt 

100 % kommer att uppnås. 

Associerad 

utfallsindikator 

O.3.1. Antalet deltagare i utbildningsverksamheter 

Kommentarer Tre till sex månader efter att en deltagare har genomfört utbildningen kan hans/hennes resultat registreras och 

rapporteras under denna indikator. 

Om en deltagare har deltagit i flera utbildningsverksamheter inom samma projekt ska följande steg tas för att 

registrera data: 

Registrera varje deltagares resultat tre till sex månader efter att deltagaren har slutfört varje utbildningsverksamhet. 

Beräkna det övergripande resultatet för varje deltagare genom att ta fram genomsnittet av de individuella resultat som 

rapporterats under punkt 1 ovan. Det här steget genomförs när projektet stängs. 

Om deltagarens övergripande resultat är positivt ska det rapporteras under indikatorn. Det övergripande resultatet 

anses vara positivt när majoriteten av svaren (> 50 %) från deltagaren anger att han/hon använder de under 

utbildningsverksamheten förvärvade färdigheterna och kompetenserna. Om det övergripande resultatet är 50-50 (t.ex. 
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två positiva och två negativa svar) ska det senast registrerade resultatet rapporteras som övergripande resultat för 

deltagaren. 

Målen och rapporterade data för den här indikatorn får inte vara högre än de som gäller för den associerade 

utfallsindikatorn. 

En person som rapporteras under den här indikatorn måste även rapporteras under den associerade utfallsindikatorn. 

 

 


