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BAKGRUND TILL UNDERSTÖDET
Enligt statens budgetproposition 2020 mom. 35.20.30. kan ARA år 2020 bevilja
understöd för verksamhet som hör ihop med försöksprojektet Förebyggande av
ekonomiska problem bland hyresgäster. År 2020 är den sista åren då understöd
beviljas och projekten måste vara slutförda i slutet av 2020.
I budgetpropositionen konstateras:

”Målet med försöksprojektet för att förebygga ekonomiska problem bland
hyresgäster som redan har sådana problem är att bland personer som bor i
privata eller av ARA ägda hyresbostäder och som har problem med att hantera
sin ekonomi minska hyresskulder och vräkningar och bidra till att åter göra dem
försäkringsbara och kreditvärdiga samt sporra hushållen till att mer varaktigt
ändra sin ekonomi- och livshantering.
I projektet organiseras boenderådgivning, ekonomisk rådgivning, handgriplig
ekonomisk styrning, betalningsplaner, försäkringsskydd, beviljande av små lån
och rehabilitering på ett enhetligt och flexibelt sätt till en fungerande helhet när
det gäller klientarbetet. Stödet riktas till de resurser som behövs för
tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och boenderådgivning, till utveckling
av verktyg för hantering av ekonomin och till administration av projekthelheten.”
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VEM KAN SÖKA
Understödet kan sökas av kommuner, samkommuner, allmännyttiga
hyreshussamfunden, organisation och stiftelse.
Det är önskvärt att projekten genomförs i samarbete med hyreshussamfund och
organisationsaktörer.
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FÖRDELNING AV UNDERSTÖDET
Kommuner, samkommuner, hyreshussamfund, organisation och stiftelse kan ansöka
om understöd för försöksprojektets lokala delprojekt där man skapar en
verksamhetsmodell för att hjälpa hyresgäster med ekonomiska problem. Under
delprojekten startar och etablerar man samarbetet och nätverken mellan bostads- och
socialväsendet, boenderådgivningen samt den förebyggande och handgripliga
ekonomirådgivningen, och dessutom tar man i bruk Garanti-Stiftelsens nya verktyg.
Delprojektet ska sikta på att minska hyresskulder och vräkningar bland personer som
bor i privata hyresbostäder och ARA-hyresbostäder och som lider av ekonomiska
problem, samt att uppmuntra hushåll att göra mer bestående förändringar i hur de
hanterar sin ekonomi och sitt liv.
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UNDERSTÖDETS STORLEK OCH ANSÖKAN 2012
I budgeten för 2020 ingår ett reservationsanslag om 1 miljon euro för detta
försöksprojekt, varav största delen är avsett för understöd som betalas till kommuner
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och samkommuner. Om anslag för understödet anvisas i följande års statsbudgeter
ska understödet sökas separat varje år.
Beviljandet av understöden följer statsunderstödslagen (688/2001).
Understödsbeloppet uppgår till högst 50 procent av de totala kostnaderna. Understöd
kan ej beviljas om stödmottagaren beviljats övriga understöd för samma kostnader.
Projekt som redan pågår prioriteras i understödsansökan.
Understödet bör sökas under perioden 2.1.2020-3.2.2020. Det här är den sista
gången understöd beviljas. Ansökningarna ska vara ARA till handa senast den
3.2.2020 före kl. 16.15.
Ansökan om understöd görs med blanketten ARA 58.
Ansökningarna riktas till ARA och skickas till registratorskontoret kirjaamo.ara (at) ara.fi
ELLER per post till adresen:
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
PB 30
15141 Lahtis
Till ansökan ska bifogas en övergripande projektplan av vilken framgår projektets
•
•
•
•

mål
genomförandesätt
kostnader samt
plan för hur verksamhetssättet ska förankras.

Till ansökan ska bifogas de deltagande samfundens beslut om godkännande av
projektet och dess inledande samt om deltagande i finansieringen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNDERSTÖD
De sökande ska presentera de mål som eftersträvas genom projektet och på vilket sätt
dessa uppnås. Därtill krävs en plan för hur verksamheten ska göras permanent. Här
bör man beakta de förändringar i verksamhetsmiljön som landskaps- samt social- och
hälsovårdsreformen eventuellt medför.
Den som beviljas understöd är skyldig att rapportera om projektet och hur det
framskrider till ARA.
Dessutom förutsätter ARA att stödmottagaren deltar i utbildningar för att utveckla
rådgivningsarbetet och den gemensamma utvecklingen som ordnas av ARA och
Garanti-Fonden, vilket det lönar sig att beakta då man budgeterar för projektets
resekostnader.
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UNDERSTÖDSBESLUT OCH BETALNING
ARA fattar beslut om understödet så fort som möjligt efter att ha mottagit
ansökningarna.
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Understödet betalas ut efter att ARA har mottagit en utredning utifrån vilken man kan
bedöma det understödda rådgivningsarbetets resultat och hur målen har realiserats.
Understödet betalas i regel årligen i en post.
Utbetalning av understödet söks med blanketten ARA 58a. Separata anvisningar för
ansökan om betalning skickas ut tillsammans med beslutet om godkännande av
ansökan. Utbetalningsanvisningarna finns också på ARAs webbplats, och det lönar
sig att bekanta sig med dem redan i ansökningsskedet.
Ansökan om utbetalning av understöd som beviljats för år 2020 ska göras senast den
30 september 2021.
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YTTERLIGARE INFORMATION
Vilja Kamppila, projektkoordinator, ARA
tfn 029 525 0821
fornamn.efternamn@ara.fi
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