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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 32 § i lagen om garantipension Utgiven i Helsingfors den 20 april 2020

235/2020

Lag
om ändring av 32 § i lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om garantipension (703/2010) 32 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag

1267/2016, som följer:

32 §

Bestämmelser om förfarandet i fråga om garantipension

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har Folkpensionsanstalten oberoende av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till en i 14 § 3 mom. avsedd läka-
re, verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller undersökningsinrättning lämna så-
dana uppgifter om en person som remitteras för undersökning vilka gäller personens häl-
sotillstånd, sjukdomar, vårdåtgärder, yrke och arbetsförhållanden samt vilken typ av arbe-
te han eller hon utför och vilka är nödvändiga för att genomföra en undersökning som görs
för utredande eller ny bedömning av arbetsoförmågan.

På garantipension tillämpas folkpensionslagens 63 § om meddelande av beslut, 75 § om
återkrav, 75 a § om återbetalning av förmåner som utbetalats utan grund efter ett dödsfall,
76 § om preskription av en fordran som återkrävs, 13 kap. om erhållande, utlämnande och
hemlighållande av uppgifter samt begränsning av den registrerades rätt samt 106 och
107 § om dröjsmålsförhöjning och dröjsmålstid, dock så att dröjsmålstiden anses börja
först då en kalendermånad har förflutit från utgången av den månad under vilken ett med-
delande om pension eller ersättning som avses i 9 § i denna lag kommit in till Folkpen-
sionsanstalten.

————
Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.
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