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L a g

928/2012

om ändring av 9 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetsta-
gare

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007)

9 § som följer:

9 §

Handlingsplan och handlingsprinciper

Efter att ha gjort en förhandlingsframställ-
ning om sin avsikt att säga upp minst tio
arbetstagare av ekonomiska orsaker eller av
produktionsorsaker ska arbetsgivaren när
samarbetsförhandlingarna inleds lämna före-
trädarna för personalen ett förslag till en sys-
selsättningsfrämjande handlingsplan. Vid be-
redningen av planen ska arbetsgivaren utan
dröjsmål tillsammans med arbets- och nä-
ringsmyndigheterna utreda den offentliga ar-
betskraftsservice som främjar möjligheterna
att få arbete.

Av handlingsplanen, som ska utarbetas
med hänsyn till vad som föreskrivs eller till
vad som avtalats genom arbets- och tjänste-
kollektivavtal i fråga om minskande av ar-

betskraften, ska framgå den planerade tidta-
bellen för samarbetsförhandlingarna, förfa-
randet vid förhandlingarna och de planerade
handlingsprinciper som under uppsägningsti-
den kommer att iakttas vid användningen av
service enligt lagen om offentlig arbetskrafts-
och företagsservice (916/2012) och vid främ-
jande av arbetssökande och utbildning.

Om de uppsägningar som övervägs av ar-
betsgivaren gäller färre än tio arbetstagare,
ska arbetsgivaren när samarbetsförhandling-
arna inleds föreslå handlingsprinciper dels för
att under uppsägningstiden stödja arbetsta-
garna i att på eget initiativ söka sig till annat
arbete eller utbildning, dels för att stödja
arbetstagarnas sysselsättning genom den ser-
vice som avses i lagen om offentlig arbets-
krafts- och företagsservice.
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