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L a g

1159/2015

om ändring av 137 och 165 § i lagen om kommunala pensioner

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 137 § 3 mom. och 165 § 1 mom.,

sådana de lyder i lag 554/2012, som följer:

137 §

Tillsyn

— — — — — — — — — — — — —
Finansministeriet förordnar årligen en revi-

sor som utifrån den kommunala pensionsan-
staltens bokföring och annat material ska
granska att de beräkningar som avses i
137 b § och som den kommunala pensionsan-
stalten har lämnat om den summa som be-
hövs för betalningen av statens, evangelisk-
lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens
pensioner och ersättningen för den kommu-
nala pensionsanstaltens kostnader är riktiga
och tillräckliga. Revisorn har dessutom till
uppgift att utifrån den kommunala pensions-
anstaltens bokföring och annat material gran-
ska att pensionsanstalten har tagit ut arbetsgi-
varens och arbetstagarens pensionsavgift i
överensstämmelse med 135 och 136 § i lagen

om statens pensioner och att pensionsavgifter
samt överföringsavgifter och arbetslöshets-
försäkringsfondens avgift har betalats till sta-
tens pensionsfond till rätt belopp. Revisorn
ska vara en CGR-revisor eller en OFGR-
revisor. Bestämmelser om revision finns i
revisionslagen (1141/2015).

165 §

Revision och bokslut

Revision av den kommunala pensionsan-
staltens räkenskaper och förvaltning utförs av
en revisionssammanslutning som delegatio-
nen valt för sin mandatperiod. Den huvudan-
svariga revisor som revisionssammanslut-
ningen uppgett ska vara en CGR-revisor. Vid
revisionen iakttas revisionslagen.
— — — — — — — — — — — — —
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