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Lag
om ändring av lagen om försäkringsdomstolen
Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003) 2 § 1 mom., 3 och 9 §, 10 § 1 mom. och
13 § samt
fogas till lagen en ny 3 a §, till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1207/2003, ett nytt 4
mom. och till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1207/2003, ett nytt 4 mom. som följer:
2§

3a§

Ledamöter

Domartjänster som kräver särskilda
språkkunskaper

Vid försäkringsdomstolen finns en överdomare samt som övriga lagfarna ledamöter
försäkringsrättsdomare. Även en föredragande kan tjänstgöra som lagfaren ledamot
enligt vad som bestäms genom förordning av
statsrådet.
— — — — — — — — — — — — —
3§
Behörighet för och utnämning av domare
Bestämmelser om utnämning av och behörighetsvillkor för överdomare och försäkringsrättsdomare finns i lagen om utnämning
av domare (205/2000).
RP 224/2014
LaUB 28/2014
RSv 328/2014

Vid försäkringsdomstolen kan det finnas
ett för tryggande av de språkliga rättigheterna
tillräckligt antal sådana tjänster som försäkringsrättsdomare för vilka det krävs språkkunskaper som avses i 12 § 2 mom. i lagen
om utnämning av domare.
Bestämmelser om det i 1 mom. avsedda
antalet tjänster vid försäkringsdomstolen utfärdas genom förordning av statsrådet. Innan
ärendet föredras för statsrådet ska justitieministeriet begära utlåtande från högsta förvaltningsdomstolen över behovet av domartjänster som avses i 1 mom.
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4§
Behörighet för och förordnande av
läkarledamöter

— — — — — — — — — — — — —
Den som föreslås till läkarledamot eller
suppleant ska innan han eller hon förordnas
till uppdraget och under det att uppdraget
pågår lämna försäkringsdomstolen en i 14 § i
lagen om utnämning av domare avsedd redogörelse för sina bindningar.

rättsprinciperna tillämpas och lagen tolkas på
ett enhetligt sätt i avdelningens avgöranden.
När försäkringsdomstolens överdomare är
förhindrad sköts hans eller hennes uppgifter
av den tjänstgörande avdelningschef som är
äldst i uppgiften. Om även avdelningscheferna är förhindrade, sköts överdomarens
uppgifter av den tjänstgörande försäkringsrättsdomare som är äldst i tjänsten.
När en avdelningschef är förhindrad sköts
hans eller hennes uppgifter av den tjänstgörande försäkringsrättsdomare som är äldst i
tjänsten vid avdelningen.

5§
Förordnande av andra ledamöter med
uppgiften som bisyssla
— — — — — — — — — — — — —
Den som föreslås till ledamot med uppdraget som bisyssla eller till suppleant ska innan
han eller hon förordnas till uppdraget och
under det att uppdraget pågår lämna försäkringsdomstolen en i 14 § i lagen om utnämning av domare avsedd redogörelse för sina
bindningar.

10 §
Försäkringsdomstolens sammansättning vid
avgörande
Rättskipningsärenden avgörs på föredragning vid ett sammanträde där försäkringsdomstolens överdomare eller en försäkringsrättsdomare är ordförande och två lagfarna
ledamöter är övriga ledamöter.
— — — — — — — — — — — — —
13 §

9§
Förstärkt sammanträde och plenum
Försäkringsdomstolens avdelningar
Försäkringsdomstolen är indelad i avdelningar. I försäkringsdomstolens arbetsordning bestäms det om inrättande och indragning av avdelningar och om indelningen av
avdelningarna.
Överdomaren förordnar en försäkringsrättsdomare till uppgiften som avdelningschef för högst tre år i sänder. Uppgiften ska
förklaras ledig att sökas av dem som blivit
utnämnda till ordinarie domare vid försäkringsdomstolen före utgången av ansökningstiden för uppgiften. Den som förordnas till
uppgiften ska ha de personliga egenskaper
som uppgiften kräver samt ledarförmåga. Ett
förordnande till avdelningschef kan återkallas, om det finns vägande skäl.
Avdelningschefen leder arbetet inom avdelningen. Han eller hon ska särskilt sörja för
den allmänna planeringen och organiseringen
av arbetet inom avdelningen och för arbetets
resultat. Avdelningschefen ska övervaka att

Om avgörandet i ett rättskipningsärende
eller en fråga i ett sådant ärende kan vara av
principiell betydelse med tanke på tillämpning av lag, om ärendet i övrigt är av vidsträckt betydelse eller om avgörandet skulle
avvika från tidigare praxis, kan överdomaren
eller avdelningschefen överföra ärendet eller
frågan till förstärkt sammanträde där överdomaren eller en avdelningschef är ordförande
och där de övriga ledamöterna är de ledamöter som tidigare behandlat ärendet och de
övriga försäkringsrättsdomarna vid avdelningen i fråga. Det förstärkta sammanträdet
är domfört när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.
Överdomaren kan under de förutsättningar
som föreskrivs i 1 mom. överföra ett rättskipningsärende eller en fråga i ett sådant ärende
till plenum där överdomaren är ordförande
och där de övriga ledamöterna är de ordinarie
försäkringsrättsdomarna och de ledamöter
som tidigare behandlat ärendet. Plenum är
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domfört när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.
Denna lag träder i kraft den 1 oktober
2015.
Försäkringsdomstolens läkarledamöter och
deras suppleanter samt ledamöter med uppgiften som bisyssla och deras suppleanter är
skyldiga att redogöra för sina bindningar när
de för första gången efter denna lags ikraftträdande förordnas till sina uppdrag.
Domare vid försäkringsdomstolen är också
de som vid ikraftträdandet av denna lag är
utnämnda till lagmän vid försäkringsdomstolen. På dem tillämpas bestämmelserna om
försäkringsrättsdomare.
Den som är utnämnd till en tjänst som
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försäkringsrättsdomare vid ikraftträdandet av
denna lag är i fråga om de behörighetsvillkor
som gäller språkkunskaper fortfarande behörig för den tjänst han eller hon har utnämnts
till. Den som är utnämnd till ett tjänsteförhållande som försäkringsrättsdomare på viss tid
är i fråga om de behörighetsvillkor som gäller
språkkunskaper behörig till tjänsteförhållandets slut.
Vid bedömningen av om det vid försäkringsdomstolen finns ett tillräckligt antal sådana tjänster som avses i 3 a § får de tjänster
och tidsbegränsade tjänsteförhållanden beaktas som vid ikraftträdandet av denna lag är
besatta med personer som uppfyller de krav
på språkkunskaper som avses i 12 § 2 mom. i
lagen om utnämning av domare.
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