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765/2013
Lag
om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen
Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992) 7, 8 och 8 a—8 c §
samt 14 § 3 mom., sådana de lyder i lag 225/2008, som följer:
7§
Verksamheten vid Försörjningsberedskapscentralen leds av en styrelse som inklusive ordföranden och vice ordföranden består
av minst 9 och högst 11 medlemmar, varav
minst 4 representerar näringslivet. Styrelsens
mandatperiod är tre år.
Statsrådet utnämner styrelsens ordförande,
vice ordförande och övriga medlemmar på
förslag av Försörjningsberedskapsrådet. På
en styrelsemedlems skadeståndsskyldighet
tillämpas vad som i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) bestäms om en styrelsemedlems skadeståndsskyldighet.
Arbets- och näringsministeriet fastställer
styrelsens arvoden.

5) ha hand om försörjningsberedskapsfondens förvaltning samt se till att ekonomin och
verksamheten ordnas på behörigt sätt,
6) besluta om Försörjningsberedskapscentralens budget och verksamhetsplan,
7) upprätta bokslut och verksamhetsberättelse,
8) svara för att Försörjningsberedskapscentralens bokföring och interna revision
ordnas på behörigt sätt.

8§
Styrelsen har till uppgift att
1) leda Försörjningsberedskapscentralens
verksamhet,
2) styra sektorernas och poolernas verksamhet,
3) utnämna cheferna för de resultatenheter
som är direkt underställda verkställande direktören,
4) utnämna medlemmarna i sektorerna
och godkänna de poolavtal som ingås med
samarbetsparterna,

8b§
Verkställande direktören har till uppgift att
1) leda Försörjningsberedskapscentralens
verksamhet och förvaltning enligt de anvisningar som styrelsen har meddelat,
2) lämna styrelsen och dess medlemmar
sådana uppgifter som behövs för att styrelsen
ska kunna sköta sina uppgifter,
3) utnämna andra tjänstemän än de som
avses i 8 § 3 punkten och anställa personal i
arbetsavtalsförhållande,
4) bereda de ärenden som tas upp för be-
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8a§
Statsrådet anställer en verkställande direktör i arbetsavtalsförhållande för Försörjningsberedskapscentralen.
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slut i styrelsen eller Försörjningsberedskapsrådet samt verkställa besluten,
5) vara generalsekreterare för Försörjningsberedskapsrådet.
8c§
Försörjningsberedskapsrådet har till uppgift att upprätthålla och utveckla kontakterna
med de viktigaste samarbetsparterna, följa
försörjningsberedskapens tillstånd och utveckling samt lägga fram åtgärdsförslag.
Statsrådet utnämner minst 22 och högst 26
personer till medlemmar i Försörjningsberedskapsrådet för en mandatperiod på högst tre

år. Ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna ska utnämnas enligt förslag från näringslivet.
14 §
— — — — — — — — — — — — —
När Försörjningsberedskapscentralen förvärvar aktier och när aktier som centralen
äger överlåts eller andra beslut om aktieinnehav fattas ska 4 § 1 mom. i lagen om statens
bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007)
tillämpas.
Denna lag träder i kraft den 1 december
2013.
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