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Lag
om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) 2 och 4 §,

8 §  2–4 mom., 11 § 2 mom., rubriken för 12 § samt 14 § 1 mom.,
av dem 2 § sådan den lyder i lagarna 1333/2011 och 1218/2016, 4 §, 8 § 4 mom. och

11 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1298/2006, 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1318/2010,
rubriken för 12 § sådan den lyder i lag 805/2015 och 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag
1333/2011, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i lagarna 1333/2011 och 1218/2016, ett nytt 4 mom., till
8 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1298/2006 och 1318/2010, ett nytt 5 mom. och
till 12 §, sådan den lyder i lag 805/2015, nya 5 och 6 mom. som följer:

2 §

Besvärsnämndens ordförande och medlemmar

Besvärsnämnden har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla och minst tre vice
ordförande med uppdraget som bisyssla. Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla le-
der besvärsnämnden och svarar för dess verksamhet, övervakar att lagtolkningen är enhet-
lig i nämndens avgöranden och svarar för besvärsnämndens administrativa ärenden. När-
mare föreskrifter om uppgifterna för ordföranden med uppdraget som huvudsyssla finns i
arbetsordningen.

Utöver ordföranden och vice ordförandena ska besvärsnämnden dessutom ha minst 18
andra medlemmar med uppdraget som bisyssla. Av medlemmarna med uppdraget som bi-
syssla ska minst

1) fyra medlemmar vara läkare,
2) fyra medlemmar vara jurister,
3) åtta medlemmar vara insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarkna-

den,
4) en medlem vara förtrogen med företagarverksamhet,
5) en medlem vara förtrogen med lantbruksföretagarverksamhet.
Ordföranden, vice ordförandena och juristmedlemmarna ska ha avlagt examen som ger

behörighet för domartjänst och vara förtrogna med socialförsäkringsfrågor. Ordföranden
och vice ordförandena ska dessutom vara förtrogna med i synnerhet de förmånssystem
som behandlas i nämnden och ordföranden ska ha i praktiken visad ledarförmåga. Läkar-
medlemmarna ska vara legitimerade läkare. De övriga medlemmarna ska vara förtrogna
med socialförsäkringsfrågor.

Ordföranden och vice ordförandena har en gemensam suppleant på vilken tillämpas be-
stämmelserna i denna lag om vice ordförande. Ett tillräckligt antal suppleanter ska förord-
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nas för de övriga medlemmarna med iakttagande av bestämmelserna i 3 § om förordnande
av medlemmar. Vad som i denna lag föreskrivs om medlemmarna i besvärsnämnden och
om behörigheten för dem tillämpas även på suppleanterna.

Ordföranden, vice ordförandena och de övriga medlemmarna handlar under domarans-
var.

3 §

Förordnande av ordförandena och medlemmarna

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Medlemmarna i besvärsnämnden är skyldiga att lämna redogörelse för sina bindningar

på det sätt som det i 17 kap. 17 § i domstolslagen (673/2016) föreskrivs om sakkunnigle-
damöters skyldighet att lämna redogörelse för sina bindningar. 

4 §

Befrielse från medlemskap i besvärsnämnden och avgångsålder

På rätten för besvärsnämndens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar att
kvarstå i uppdraget tillämpas vad som föreskrivs om rätten för innehavare av domartjänst
att kvarstå i tjänsten. Besvärsnämndens ordförande, vice ordförande och övriga medlem-
mar är skyldiga att avgå vid utgången av den månad under vilken de fyller 70 år. Om en
plats som vice ordförande eller som annan medlem med uppdraget som bisyssla i besvär-
snämnden blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av pe-
rioden.

8 §

Besvärsnämndens sammansättning vid avgörande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En sektion som behandlar besvärsärenden är beslutför när sektionens ordförande, en ju-

ristmedlem, en läkarmedlem samt två medlemmar med kännedom om förhållandena i ar-
betslivet och på arbetsmarknaden är närvarande. En ytterligare förutsättning för beslutför-
heten är att

1) en medlem som är förtrogen med företagarverksamhet är närvarande vid behand-
lingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av tillämpningen av lagen
om pension för företagare (1272/2006) eller av bestämmelser eller föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den,

2) en medlem som är förtrogen med lantbruksföretagarverksamhet är närvarande vid
behandlingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av tillämpningen
av lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), lagen om stöd för upphörande
med att bedriva jordbruk (612/2006), lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/1994), lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990),
lagen om avträdelsepension (16/1974), lagen om avträdelseersättning för lantbruksföreta-
gare (1330/1992), lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling
(1297/1994) eller av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa.

En sektion är beslutför också när ordföranden och minst två andra medlemmar är när-
varande vid sektionens sammanträde, om alla de medlemmar som enligt 2 eller 5 mom.
ska vara närvarande vid behandlingen av ett ärende skriftligen eller genom en anteckning
i det elektroniska systemet för behandling av ärenden före sammanträdet har förenat sig
om föredragandens framställning och beslutsförslag och även de närvarande medlemmar-
na intar samma ståndpunkt.
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En förutsättning för en sektions beslutförhet är dessutom att högst hälften av de närva-
rande medlemmarna är medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på
arbetsmarknaden, medlemmar som är förtrogna med lantbruksföretagarverksamhet och
medlemmar som är förtrogna med företagarverksamhet och att den ena av de två i 2 mom.
1 och 2 punkten nämnda medlemmarna som är förtrogna med förhållandena inom arbets-
livet och på arbetsmarknaden har förordnats på framställning av arbetsgivarföreningarnas
mest representativa centralorganisationer och den andra på framställning av arbetstagar-
nas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer.

Vid behandlingen av ett ärende vars avgörande inte beror på medicinska aspekter är
sektionen med avvikelse från 2 mom. beslutför när ytterligare en juristmedlem är närva-
rande i stället för läkarmedlemmen.

11 §

Plenum

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Plenum är beslutfört när ordföranden eller en vice ordförande samt minst hälften av de

övriga medlemmarna är närvarande. I ärenden som gäller fastställande av bokslutet och
beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningssektionen är plenum beslutfört när minst hälf-
ten av de ojäviga medlemmarna är närvarande. En förutsättning för plenums beslutförhet
när besvärsärenden avgörs är dessutom att högst hälften av de närvarande medlemmarna
är medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden,
medlemmar förtrogna med lantbruksföretagarverksamhet och medlemmar förtrogna med
företagarverksamhet. För medlemmarna gäller då dessutom vad som föreskrivs i 8 §.

12 §

Tillämpning av förvaltningsprocesslagen, delgivning och sändande av handlingar

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ett beslut av besvärsnämnden delges så att det sänds per post genom brev till mottaga-

ren under den adress som mottagaren har uppgett. Ändringssökanden anses ha fått del av
beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som sökan-
den har uppgett, om inte något annat visas.

Pensionsanstalterna är skyldiga att avgiftsfritt sända besvärsnämnden handlingar i den
form som besvärsnämnden kräver.

14 §

Förvaltningsärenden

I förvaltningssektionen behandlas besvärsnämndens förvaltningsärenden enligt arbets-
ordningen. Besvärsnämndens ordförande, eller vid förhinder för denne en av vice ordfö-
randena, sammankallar förvaltningssektionen och är ordförande för sektionen. Övriga
medlemmar i sektionen är besvärsnämndens vice ordförande. Dessutom utser besvärs-
nämndens plenum till förvaltningssektionen en medlem som utses av och bland de med-
lemmar i besvärsnämnden som förordnats på framställning av arbetsgivarorganisationer-
na, en medlem som utses av och bland de medlemmar som förordnats på framställning av
arbetstagarnas och tjänstemännens centralorganisationer och en medlem som utses av och
bland de medlemmar som förordnats på framställning av företagarorganisationerna och
lantbruksföretagarorganisationerna eller bland deras suppleanter.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
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På den som förordnats till medlem av nämnden före ikraftträdandet av denna lag tilläm-
pas 2 § i den lydelse den hade vid lagens ikraftträdande.

Lagens 12 § 6 mom. tillämpas från och med den 1 april 2018.

Helsingfors den 1 december 2017
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