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om ändring av lagen om främjande av integration

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om främjande av integration (1386/2010) 44 § 1 mom., 54, 55, 59 och 61 §

samt 87 § 1 mom., av dem 44 § 1 mom. sådant det lyder i lag 906/2014 samt 59 § och 87 § 1
mom. sådana de lyder i lag 1251/2011, som följer:

44 §

Statens ersättning till kommunen

Närings-, trafik- och miljöcentralernas
samt arbets- och näringsbyråernas utveck-
lings- och förvaltningscenter ersätter inom
ramen för statsbudgeten kommunen för kost-
naderna för anordnandet av de åtgärder som
avses i denna lag enligt vad som föreskrivs i
detta kapitel.
— — — — — — — — — — — — —

54 §

Utbetalning av ersättning

Kommunen ska ansöka om sådan ersätt-
ning som avses i detta kapitel genom en
ansökan hos utvecklings- och förvaltnings-
centret inom två år från det att det kalenderår
gått ut under vilket den verksamhet för vilken
ersättning söks har ägt rum.

55 §

Skyldighet att betala tillbaka ersättning

Utvecklings- och förvaltningscentret kan

bestämma att kommunen helt eller delvis ska
betala tillbaka den ersättning som staten beta-
lat, om felaktiga eller vilseledande uppgifter
har getts för betalningen av ersättning, eller
om det i övrigt framgår att ersättningen har
betalats utan grund.

På det belopp som betalas tillbaka ska en
förseningsränta betalas enligt den räntesats
som bestäms i enlighet med 4 § 1 mom. i
räntelagen (633/1982).

Utvecklings- och förvaltningscentret ska
besluta om återbetalning av en ersättning som
utan grund betalats till en kommun senast det
femte kalenderåret efter utgången av det
verksamhetsår för vilket ersättningen beta-
lats.

59 §

Arvodet till företrädaren och kostnader

Utvecklings- och förvaltningscentret beta-
lar på ansökan arvode till en företrädare som
förordnats för ett barn på basis av den tid
som använts till företrädarens uppgifter och
ersättning för kostnaderna för företrädandet,
om företrädaren har förordnats med stöd av
denna lag eller lagen om mottagande av per-
soner som söker internationellt skydd
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(746/2011) och barnet har beviljats uppe-
hållstillstånd. Genom förordning av statsrådet
utfärdas närmare bestämmelser om grunderna
för utbetalning av arvode, arvodets storlek,
kostnader som ska ersättas och förfarandet
vid utbetalning av arvode och ersättning för
kostnader.

61 §

Utlämnande av uppgifter ur kommunanvis-
ningsregistret

Närings-, trafik- och miljöcentralen får
lämna ut sådana uppgifter ur kommunanvis-
ningsregistret till Migrationsverket, Folkpen-
sionsanstalten, kommunala myndigheter, ut-
vecklings- och förvaltningscentret och arbets-
och näringsbyrån som behövs för skötseln av
deras uppgifter i anslutning till invandring
enligt denna lag, utlänningslagen eller någon
annan lag.

Uppgifterna kan även lämnas ut i maskin-

läsbar form eller med hjälp av en teknisk
anslutning.

87 §

Rätt att få uppgifter

Arbets- och näringsministeriet, regionför-
valtningsverk, närings-, trafik- och miljöcen-
traler, utvecklings- och förvaltningscentret,
arbets- och näringsbyråer, kommunala myn-
digheter och Folkpensionsanstalten har trots
sekretessbestämmelserna rätt att av varandra,
Migrationsverket, förläggningar och flyk-
tingslussar, de som tillhandahåller åtgärder
och tjänster som stöder integration och före-
trädare som förordnats för barn utan vård-
nadshavare avgiftsfritt få den information
som är nödvändig för att utföra uppgifterna
enligt 2, 5 och 6 kap. i denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
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