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709/2016
Lag
om ändring av 12 a kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 a kap. 2 §, sådan den
lyder i lag 1089/2006, som följer:
12 a kap.
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
2§
Ordförande och medlemmar
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden har en ordförande, som kan sköta uppdraget som huvudsyssla, samt ett behövligt antal vice ordförande, lagfarna medlemmar, läkarmedlemmar samt medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden och som handlar under domaransvar. För andra medlemmar än ordföranden och vice ordförandena förordnas personliga suppleanter.
Statsrådet förordnar ordföranden och vice ordförandena samt de övriga medlemmarna
och deras suppleanter för fem år i sänder. Om en plats blir ledig under mandatperioden,
utses en efterträdare för återstoden av perioden. I fråga om deras rätt att kvarstå i uppdraget tillämpas i övrigt vad som föreskrivs när det gäller innehavare av domartjänst. Av de
medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden ska
hälften utses på förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och hälften på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest
representativa centralorganisationer.
Medlemmarna i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ska vara förtrogna med
frågor som gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Ordföranden, vice ordförandena och de
lagfarna medlemmarna samt deras suppleanter ska dessutom ha avlagt examen som medför behörighet för domartjänst. Läkarmedlemmarna och deras suppleanter ska vara legitimerade läkare.
När de tillträder sitt uppdrag ska besvärsnämndens ordförande, vice ordförande och
medlemmar avge domarförsäkran, om de inte har gjort det tidigare. Bestämmelser om domarförsäkran finns i 1 kap. 7 § i domstolslagen (673/2016).
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 25 augusti 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

ISSN 1456-9663

2

