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L a g

1341/2014

om ändring av utlänningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 123 § 6 mom., 152 b, 208 och 209 §,
av dem 123 § 6 mom. och 152 b § sådana de lyder i lag 1214/2013 och 208 § sådan den

lyder delvis ändrad i lag 1214/2013, som följer:

123 §

Beslut om tagande i förvar och placering av
utlänningar som tagits i förvar

— — — — — — — — — — — — —
I fråga om utlänningar som placerats i

polisens eller gränsbevakningsväsendets häk-
teslokaler tillämpas vad som föreskrivs i la-
gen om behandlingen av personer i förvar
hos polisen (841/2006), med beaktande av
grunden för tagandet i förvar. Beträffande
utlänningars besvärsrätt tillämpas dock vad
som bestäms om ändringssökande i 5 kap. i
lagen om bemötande av utlänningar som ta-
gits i förvar och om för-varsenheter. För dis-
krimineringsombudsmannens rätt att besöka
polisens och gränsbevakningsväsendets häk-
teslokaler och samtala enskilt med utlän-
ningar tagna i förvar gäller det som före-
skrivs i 6 a § 2 mom. i lagen om bemötande
av utlänningar som tagits i förvar och om
förvarsenheter.

152 b §

Övervakning av verkställigheten av
avlägsnanden ur landet

Diskrimineringsombudsmannen har till
uppgift att i alla faser övervaka hur avlägs-
nanden ur landet verkställs.

208 §

Information till
diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen ska infor-
meras om de beslut enligt denna lag som
gäller beviljande av uppehållstillstånd på
grund av internationellt skydd eller tillfälligt
skydd, avvisning eller utvisning av en utlän-
ning eller nekad inresa. Diskrimineringsom-
budsmannen ska också utan dröjsmål infor-
meras om beslut om tagande i förvar av en
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utlänning. På ombudsmannens begäran ska
denne också informeras om andra beslut en-
ligt denna lag och ges de uppgifter som be-
hövs för att övervaka verkställigheten av av-
lägsnanden ur landet enligt 152 b §.

Bestämmelser om diskrimineringsombuds-
mannens rätt att få uppgifter finns i 4 § i
lagen om diskrimineringsombudsmannen
(1326/2014).

209 §

Hörande av diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen har på be-
gäran rätt att bli hörd i enskilda ärenden som
gäller asylsökande eller utvisning av utlän-
ningar. Den myndighet som avgör ärendet
kan i varje enskilt fall ge ombudsmannen en
skälig tid att avge ett utlåtande.

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
särskilt genom lag.
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