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Lag
om ändring av 128 och 129 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 128 och 129 §, sådana

de lyder i lag 1193/2015, som följer:

128 §

Revision

Bestämmelser om revision av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt finns i denna lag
och i revisionslagen (1141/2015). På revision av pensionsanstalten tillämpas inte 5 kap. i
revisionslagen.

Revisorns mandatperiod eller mandatperioder i följd får sammanlagt uppgå till högst tio
år. Efter den maximala mandattiden får en revisor i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
på nytt delta i revision av pensionsanstalten tidigast två år efter det att revisionsuppdraget
upphört. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor ska det som föreskrivs ovan
i detta moment inte tillämpas på revisionssammanslutningen utan endast på den huvudan-
svariga revisorn.

Pensionsanstaltens revisor eller en huvudansvarig revisor som utför revision för en re-
visionssammanslutnings räkning får inte ta emot uppgifter som styrelsemedlem, ledamot
av förvaltningsrådet eller som verkställande direktör i den granskade pensionsanstalten el-
ler i en sammanslutning som hör till samma koncern som pensionsanstalten innan minst
två år har förflutit sedan revisionsuppdraget upphörde. Revisionstillsynen ska förordna
pensionsanstaltens revisor till kvalitetsgranskning minst vart tredje år.

Pensionsanstalten ska ha minst en revisor. Minst en revisor och en revisorssuppleant
ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor
är CGR-revisor.

Mandattiden för revisorn upphör och den nya revisorns mandattid börjar vid utgången
av det delegationsmöte som väljer ny revisor, om inte något annat besluts när den nya re-
visorn väljs. På delegationens möte kan det inte beslutas att revisorns mandattid fortgår
tills vidare.

129 §

Förordnande av revisor

Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt, om ingen revisor har valts enligt denna lag eller revisionslagen eller
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om en revisor inte har behörighet enligt 2 kap. 1 § i revisionslagen eller inte är oberoende
enligt 4 kap. 6 § i revisionslagen eller är jävig enligt 4 kap. 7 § i den lagen.

Anmälan får i de fall som avses i 1 mom. göras av vem som helst. Pensionsanstaltens
styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte delegationen utan dröjsmål utser en revisor
som uppfyller behörighetsvillkoren.

I ett ärende som gäller sådant oberoende eller jäv som avses i 1 mom. ska Finansinspek-
tionen begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd innan ärendet
avgörs.

Innan ett i 1 mom. nämnt förordnande ges ska pensionsanstaltens styrelse höras. För-
ordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills det för
pensionsanstalten i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den som Finansin-
spektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskaps-
perioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft.

————
Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.

Nådendal den 12 augusti 2016
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