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Statsrådets förordning

530/2012

om ändring av statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral

Utfärdad i Helsingfors den 27 september 2012

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral (1102/2011) 3 §

1 mom. samt 5 och 38 § som följer:

3 §

Behörighet för direktionens och
regiondele-gationens medlemmar

Till medlem i direktionen får inte utses en
person vars övriga uppgifter eller ställning
kan stå i strid med skogscentralens offentliga
förvaltningsuppgifter. En medlem i en regi-
ondelegation får inte utses till medlem eller
ersättare i direktionen och en direktionsmed-
lem får inte utses till medlem eller ersättare i
en regiondelegation.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Direktionens och regiondelegationens
konsti-tuering och verksamhet

Direktionen och regiondelegationen sam-
manträder på kallelse av ordföranden eller,
om denne har förhinder, av vice ordföranden.
Ordföranden sammankallar direktionen minst
en gång i kvartalet.

Direktionen och regiondelegationen är be-
slutföra när mötets ordförande och minst

hälften av de övriga medlemmarna är närva-
rande. Som direktionens och regiondelega-
tionens beslut gäller den åsikt som omfattats
av mer än hälften av de närvarande eller, om
rösterna faller lika, den åsikt som ordföran-
den har omfattat.

38 §

Övergångsbestämmelse om bokföringen

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer
på förslag av skogscentralen en fördelning av
skogscentralens tillgångar och annan egen-
dom samt skulder och andra åtaganden mel-
lan enheten för offentliga tjänster och affärs-
verksamhetsenheten för att upptas i separata
balansräkningar. Skogscentralen ska senast
den sista oktober 2012 lämna ett förslag till
fördelningen till jord- och skogsbruksmini-
steriet.

Skogscentralen ska upprätta en bokslut en-
ligt den fastställda fördelningen för det rä-
kenskapsår som avslutas efter fastställelsen.

Före fördelningen enligt 1 mom. ska
skogs-centralen se till att de tillgångar som
hör till enheten för offentliga tjänster hålls



åtskilda från affärsverksamhetsenhetens till-
gångar med hjälp av separat redovisning en-
ligt 15 § samt att egendomsposterna införs i
bokfö-ringen på ett korrekt sätt till verkligt
värde.

Denna förordning träder i kraft den 1 okto-
ber 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 september 2012

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Regeringsråd Vilppu Talvitie
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