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Lag
om ändring av lagen om brandskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om brandskyddsfonden (306/2003) 5, 10 och 12 §, 13 § 3 mom. samt den

finska språkdräkten i 18 § 2 mom., av dem 5 § sådan den lyder i lag 1422/2009, som följer:

5 §

Redovisning av brandskyddsavgifter

Regionförvaltningsverket ska betala in brandskyddsavgifterna till brandskyddsfonden
före utgången av det kalenderår då debiteringen verkställdes. En försäkringsmäklare som
avses i 2 § 2 mom. ska på eget initiativ senast den 15 september betala brandskyddsavgif-
ten till det betalningsställe som inrikesministeriet bestämmer.

10 §

Brandskyddsfondens förvaltning

Brandskyddsfonden förvaltas av inrikesministeriet och står under dess tillsyn. Allmän
styrning och övervakning av brandskyddsfonden hör till inrikesministeriets uppgifter.
Ministeriet har rätt att meddela allmänna föreskrifter om ordnandet av fondens förvalt-
ning och skötseln av fondens ekonomi. Inrikesministeriet har i uppgift att särskilt övervaka
fondens ekonomi och verksamhet samt att fondens bokföring sköts på ett ändamålsenligt
sätt. Inrikesministeriet har rätt att få alla behövliga uppgifter och utredningar av fonden.

Inrikesministeriet godkänner fondens resultatmål på framställning av fondens styrelse.
Brandskyddsfonden kan inom ramen för fondens medel ha personal i inrikesministeri-

ets tjänst.
Fondens styrelse sköter brandskyddsfondens förvaltning samt ser till att fondens eko-

nomi och verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen har i uppgift att besluta
om ärenden som är betydelsefulla och vittsyftande med tanke på fondens verksamhet och
ekonomi samt att se till att tillsynen över bokföringen och finansförvaltningen sköts på ett
ändamålsenligt sätt. Styrelsen har särskilt i uppgift att

1) besluta om fondens verksamhets- och ekonomiplan,
2) besluta om fondens budget och om dispositionsplanen för fondens medel,
3) besluta om understöd och annan finansiering som beviljas ur fonden inom ramarna

för resultatmålen,
4) sköta fondens likviditet,
5) godkänna och underteckna fondens bokslut och sända det till inrikesministeriet,

samt att
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6) till inrikesministeriet framställa förslag om användning av fondens överskott eller
om täckande av underskott med medel ur fonden.

Brandskyddsfondens styrelse består av en ordförande samt sju medlemmar, som var
och en har en personlig suppleant. Inrikesministeriet utser ordföranden samt medlemmar-
na och suppleanterna för en mandatperiod på tre år. Inrikesministeriet befriar styrelsen el-
ler dess ordförande, en medlem eller en suppleant från sitt uppdrag.

Lönerna till styrelsen och fondens personal samt de övriga förvaltningsutgifter som för-
anleds av verksamheten betalas med medel ur brandskyddsfonden.

12 §

Bokföring, betalningsrörelse och bokslut

I fråga om brandskyddsfondens bokföring, betalningsrörelse, övriga redovisning och
bokslut iakttas lagen om statsbudgeten (423/1988) och de bestämmelser som utfärdats
med stöd av den.

Inrikesministeriet beslutar om fastställande av fondens bokslut, användning av fondens
överskott och täckande av underskott med medel ur fonden samt om övriga åtgärder som
fondens bokslut ger anledning till. Utöver ett utlåtande av fondens revisorer inhämtar in-
rikesministeriet de uppgifter och utredningar om fondens ekonomi och verksamhet som
ministeriet behöver som grund för sitt beslut.

13 §

Revision

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns skäl till betydande anmärk-

ning i fråga om förvaltningen och ekonomin i brandskyddsfonden, ska fondens styrelse
och inrikesministeriet omedelbart underrättas om saken.

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

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Kai Mykkänen
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