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L a g

751/2011

om ändring av 7 § i lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (660/2001) 7 §,

sådan den lyder i lagarna 22/2004 och 1109/2008, som följer:

7 §

Rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har minori-
tetsombudsmannen rätt att av övriga myndig-
heter avgiftsfritt få de uppgifter som behövs
för skötseln av åliggandena enligt denna lag
och utlänningslagen.

Minoritetsombudsmannen och diskrimine-
ringsnämnden har rätt att av myndigheter och
verksamhetsutövare som omfattas av tillämp-
ningsområdet för lagen om likabehandling
samt av deras anställda få upplysningar om
omständigheter som behövs för att övervaka
att förbudet mot diskriminering på grund av
etniskt ursprung enligt nämnda lag iakttas,
samt för att bedöma planeringen och genom-
förandet av åtgärder som gäller främjande av
etnisk likabehandling. Rätten att få upplys-
ningar gäller inte uppgifter som den som
upplysningarna begärs av har rätt att vägra
vittna om.

Trots vad som någon annanstans i lag be-
stäms om sekretess och utlämnande av upp-
gifter har minoritetsombudsmannen dess-
utom rätt att för verksamheten som nationell
rapportör om människohandel få uppgifter av
de serviceproducenter som deltar i tillhanda-
hållandet av tjänster och stödåtgärder enligt
33 § i lagen om mottagande av personer som
söker internationellt skydd (746/2011) eller
som får statsbidrag för verksamheten mot
människohandel. Av dem som avses i detta
moment har Minoritetsombudsmannen dock
rätt att få personuppgifter om ett enskilt offer
för människohandel endast om uppgifterna är
nödvändiga för skötseln av rapportörens upp-
gifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2011.
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