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Lag
om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd 

och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om

identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) 6 kap.,
ändras 58 §, sådan den lyder i lag 388/2015, och
fogas till 39 § ett nytt 4 mom. som följer:

39 §

Förordnande av företrädare

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Styrningen, planeringen och övervakningen av verksamheten i anslutning till företräda-

nde hör till Migrationsverkets uppgifter. Den förläggning eller flyktingsluss där barnet har
registrerats som kund svarar för den praktiska administrationen av verksamheten i anslut-
ning till företrädande.

58 §

Rätt att få uppgifter

Inrikesministeriet, förundersökningsmyndigheter och kommunala myndigheter har rätt
att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få de upplysningar som är nödvändiga för att
utföra uppgifterna enligt 3 och 4 kap. av varandra, av Migrationsverket, av förläggningar
och flyktingslussar, av offentliga eller privata serviceproducenter som tillhandahåller
tjänster enligt 3 och 4 kap. och av företrädare för barn utan vårdnadshavare.

En offentlig eller privat serviceproducent som tillhandahåller tjänster enligt 3 och 4 kap.
och vars klient är asylsökande, en person som får tillfälligt skydd eller offer för männis-
kohandel har rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få de upplysningar som är
nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna av Migrationsverket, förläggningar och flyk-
tingslussar.

Företrädare för barn utan vårdnadshavare har rätt att trots sekretessbestämmelserna av-
giftsfritt få de upplysningar som är nödvändiga för att utföra uppgifterna enligt 41 § av
Migrationsverket, förläggningar, flyktingslussar, kommunala myndigheter, Folkpensions-
anstalten och sådana offentliga eller privata serviceproducenter som tillhandahåller tjäns-
ter enligt 3 och 4 kap.

————
Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.
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