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L a g

806/2015

om ändring av 12 a kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Utfärdad i Helsingfors den 26 juni 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 a kap. 5 §, sådan den lyder i

lag 1320/2010, som följer:

12 a kap.

Besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden

5 §

Behandlingen av ärenden

Vid behandlingen av ärenden i besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden tilläm-
pas förvaltningsprocesslagen, om inte något
annat föreskrivs särskilt genom lag.

Det som i 38 § i förvaltningsprocesslagen
föreskrivs om muntlig förhandling i förvalt-
ningsdomstolen på begäran av en enskild part
gäller också muntlig förhandling i besvärs-
nämnden. Oberoende av vad som föreskrivs
i 2 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen til-

lämpas i besvärsnämnden också de bestäm-

melser i 37, 39, 39 a—39 g och 40—50 § i
den lagen som gäller behandling och utred-
ning av ärenden. Bestämmelserna om extra-
ordinärt ändringssökande i 11 kap. i förvalt-
ningsprocesslagen tillämpas inte på ärenden
som hör till besvärsnämndens behörighet.

I fråga om offentlighet vid rättegång i be-
svärsnämnden för utkomstskyddsärenden och
nämndens sammansättning vid avgörande i
ett ärende som gäller offentlighet vid rätte-
gång föreskrivs i lagen om offentlighet vid
rättegång i förvaltningsdomstolar.

Ett beslut av besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden delges genom att beslutet
sänds per post till mottagaren under den
adress mottagaren har uppgett för besvärs-
nämnden. Ett lagakraftvunnet beslut av be-
svärsnämnden verkställs såsom en lagakraft-
vunnen dom.

Besvärsnämnden kan lämna en skriftlig el-
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ler muntlig utredning obeaktad, om utred-
ningen kommer in till besvärsnämnden först
den dag då ärendet avgörs eller därefter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 26 juni 2015
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