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Lag
om ändring av 15 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 15 §, sådan den

lyder delvis ändrad i lag 743/1992, som följer:

15 §

Ersättning från försäkringsanstalt

Ska en försäkringsanstalt betala ersättning till en handikappad enligt lagen om olycks-
fall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), lagen om lantbruksföretagares olycksfall
i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015), lagen om skada, ådragen i militärtjänst
(404/1948), lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad
sjukdom (1521/2016), lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjuk-
dom i krishanteringsuppdrag (1522/2016), lagen om militär krishantering (211/2006), tra-
fikförsäkringslagen (460/2016) eller någon tidigare motsvarande lag, och har kommunen
för samma ändamål och för samma tid gett honom eller henne service eller stöd som avses
i 8 och 9 § i denna lag, övergår till kommunen mot redovisning rätten till den ersättning
som försäkringsanstalten skulle ha betalat till den handikappade, om kommunen inte hade
gett honom eller henne service eller stöd. I fråga om kommunens rätt till ersättning med
stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) före-
skrivs särskilt.

Har redovisning som nämns i 1 mom. kommit den som betalar ersättning till handa så
sent att ersättning enligt annan lag redan har betalats till den handikappade, har kommunen
rätt att av denne återkräva ett belopp som motsvarar denna ersättning. Angående återkrav
av ersättning gäller bestämmelserna i 21 och 22 § i lagen om utkomststöd (1412/1997).

Ansökan om återkrav ska göras till förvaltningsdomstolen inom tre år från det att för-
säkrings-anstalten har betalat ersättningen.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
På ersättning för kostnader för sådana patientskador som inträffat innan denna lag träd-

de i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om kommunen före
ikraftträdandet har framställt ett krav till Patientförsäkringscentralen angående de kostna-
der som kommunens orsakats.
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