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572/2015
Lag
om ändring av lagen om arbetsdomstolen
Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om arbetsdomstolen (646/1974) 5 § och 47 §:n 2 mom., sådana de lyder, 5 §
delvis ändrad i lag 561/2006 och 47 §:n 2 mom. i lag 1158/1997, och
fogas till lagen en ny 2 a §, i stället för den 2 a § som upphävts genom lag 561/2006, som
följer:
2a§
Den som föreslås till ledamot med uppdraget som bisyssla eller suppleant vid arbetsdomstolen ska innan han eller hon utnämns
till uppdraget och under det att uppdraget
pågår lämna arbetsdomstolen en i 14 § i lagen om utnämning av domare avsedd redogörelse för sina bindningar.
5§
Vid arbetsdomstolen finns en tjänst som
president och en tjänst som arbetsdomstolsråd samt en eller fler sekreterartjänster.
Behörighetsvillkor för tjänsten som sekreterare är den examen som avses i 2 § 2 mom.
samt förtrogenhet med ärenden som gäller
arbetsförhållanden. Sekreteraren utnämns av
arbetsdomstolens president.
RP 224/2014
LaUB 28/2014
RSv 328/2014

Presidenten leder arbetsdomstolen och svarar för dess resultat. Presidenten avgör de av
domstolens administrativa och ekonomiska
ärenden som det inte har föreskrivits eller
förordnats att någon annan tjänsteman ska
avgöra.
47 §
— — — — — — — — — — — — —
I fråga om organiseringen av arbetet vid
arbetsdomstolen bestäms närmare i arbetsdomstolens arbetsordning. Arbetsordningen
fastställs av presidenten i arbetsdomstolen sedan alla personalgrupper har hörts.
Denna lag träder i kraft den 1 oktober
2015.
Ledamöter med uppdraget som bisyssla

2
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och suppleanter vid arbetsdomstolen är skyldiga att redogöra för sina bindningar när de

för första gången efter denna lags ikraftträdande utnämns till sitt uppdrag.

Helsingfors den 8 maj 2015
Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
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