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Anvisningar för ifyllandet av ansökningsblanketten
Statens ämbetsverk ansöker hos finansministeriet om ersättning för kostnaderna för det omställningsskydd som de betalat ut. Ämbetsverken kan i efterhand året runt ansöka om ersättning för de användningsändamål som specificeras i punkt 2 nedan. Ansökan om ersättning ska lämnas in inom två månader från det att kostnaderna uppkommit. Av grundad anledning kan ansökan om ersättning lämnas in
även senare.
Finansministeriet fastställer beloppet av ersättningen för omställningsskyddet på basis av ämbetsverkets ansökan och beviljar ämbetsverket registrerings- och användningsrätt under moment 28.60.02 Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen.

1 Uppgifter om det ämbetsverk som ansöker om ersättning
I punkten meddelas kontaktuppgifterna för det ämbetsverk som ansöker om omställningsskyddsfinansiering samt ämbetsverkets kontaktpersons namn, telefonnummer och e-postadress.

2 Användningsändamålet för omställningsskyddsfinansieringen
I efterhand kan ämbetsverket ersättas för
- uppsägningsersättningar som ämbetsverken betalat ut,
- kostnader som enligt 27 a § 2 mom. i statstjänstemannalagen och 7 kap.13 § 2 mom. i arbetsavtalslagen föranletts av sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning för personal som sagts upp
från ämbetsverket samt
- ersättningar för de flyttningskostnader som betalats i samband med omställningar eller ersättningar
för motsvarande kostnader enligt bilaga 1 till statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal
- kostnader som föranletts av att en tjänsteman arbetar vid ett annat ämbetsverk enligt 20 § i statstjänstemannalagen i samband med sådana omställningar som föranleds av produktionsorsaker och
ekonomiska orsaker, när arbetet främjar varaktigheten i tjänstemannens anställningsförhållande
eller sysselsättandet av tjänstemannen.

3 Omställningsskyddsfinansieringens belopp
Totalbeloppet av den omställningsskyddsfinansiering som sökts samt en specifikation av de kostnadsposter som beloppet består av.
4 Ytterligare information
I denna punkt kan andra uppgifter som behövs med tanke på behandlingen av ansökan meddelas, till
exempel en grundad anledning att ansöka om ersättning senare än två månader från det att kostnaderna uppkommit.
Till ansökan behöver inte bifogas kopior av räkningar eller de betalningar som gjorts. Finansministeriet
har rätt att vid behov begära dokumenten för att kunna avgöra ärendet som gäller det belopp som ska
betalas som omställningsskyddsfinansiering.

