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Ansökan om understöd för främjande av digitalisering i kommunerna och förslag tili ge
mensamma projekt för kommuner 

I statsbudgeten för 2019 har det tagits in ett anslag på 30 000 000 euro (moment 28.90.32 Statsun
derstöd tili kommunernas incitamentsystem, reservationsanslag 3 år), av vilket understöd kan be
viljas kommuner och samkommuner för projekt som främjar digitalisering. Finansministeriet be
slutar om understöden. Statsrådet utfärdade 1 1.7.2019 en förordning om incitamentsystemet för 
digitalisering i kommunerna (893/2019) med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001). 

Statsunderstöd kan beviljas för sådana projekt som främjar digitalisering och som fömyar verk
samhetssätten eller serviceprocessema och förbättrar deras kvalitet och genomslag. 

Målet är att stödja digitaliseringen i kommunema vilket främjar fömyandet av verksamhetssätten 
i kommunema och kundorienteringen, och som kan leda tili kostnadsbesparingar. A vsikten är 
också att främja förverkligandet av de riksomfattande strategiska målen för digitaliseringen med 
utgångspunkt i kommunema samt att uppmuntra kommunema tili samarbete. 

Anslaget delas till två punkter, varav punkt 1 är en direkt understödsansökan och punkt 2 två en 
ansökan i två faser, där man först lämnar förslag. I detta brev redogörs det för hur man ansöker om 
understöd för understödsobjekt under punkt 1 och hur man lämnar förslag till understödsobjekt 
under punkt 2. Ansökan om understöd som gäller punkt 2 öppnas efter det att förslagen har bear
betats under hösten 2019. 

En riktgivande preliminär uppskattning är att för de understöd som beviljas enligt punkt 1 och 2 
används under vardera punkt ungefär hälften av det reserverade anslaget. Det slutgiltiga under
stödsbelopp som beviljas för vardera punkt avgörs dock först efter det att ansökningarna bedömts 
och beloppet kan avvika från uppskattningen. 
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