
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av lagen om försäkringsföreningar Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2016

636/2016

Lag
om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) 9 kap. 1, 4 och 6 § samt 11 kap.

5 §, 
sådana de lyder, 9 kap. 1, 4 och 6 § i lagarna 1231/2009 och 1202/2015 samt 11 kap.

5 § i lagarna 340/2000 och 1202/2015, som följer:

9 kap.

Revision och särskild granskning

1 §
Bestämmelser om revision av försäkringsföreningar finns i detta kapitel och i revisions-

lagen. På revision av försäkringsföreningar tillämpas inte 5 kap. i revisionslagen. 
En försäkringsförening ska ha en revisor, om det inte i stadgarna föreskrivs om flera re-

visorer. Revisorerna väljs av föreningsstämman. Ska fler än två revisorer utses, kan det i
stadgarna bestämmas att någon eller några av dem, dock inte alla, ska tillsättas i annan ord-
ning.

Om bara en revisor har valts för försäkringsföreningen och denne inte är en revisions-
sammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Vad som i denna lag och i
revisionslagen bestäms om revisorer tillämpas också på revisorssuppleanter.

En delägare kan kräva att en revisor tillsätts att delta i revisionen vid sidan av de övriga
revisorerna. Förslag om detta ska göras på den föreningsstämma där revisorerna ska väljas
eller där ärendet enligt kallelsen till stämman ska behandlas. Har förslaget vid förenings-
stämman biträtts av röstberättigade med minst en tredjedel av de vid stämman avgivna rös-
terna, kan delägaren inom en månad efter stämman hos Finansinspektionen anhålla om
tillsättande av en godkänd revisor. Finansinspektionen ska, efter att ha hört föreningens
styrelse, förordna en revisor för tiden till och med avslutandet av den ordinarie förenings-
stämman under följande räkenskapsperiod.

4 §
Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för en försäkringsför-

ening, om
1) någon revisor inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen,
2) en revisor inte är behörig enligt denna lag eller 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,
eller
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3) en bestämmelse i stadgarna om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakt-
tagits.

Anmälan får i ovan avsedda fall göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra
anmälan, om inte den på vilken det ankommer att välja revisor utan dröjsmål väljer en re-
visor som uppfyller behörighetsvillkoren.

I ett sådant ärende enligt 1 mom. 2 punkten som gäller oberoende eller jäv ska Finans-
inspektionen begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd innan
det avgörs.

Innan ett förordnande enligt 1 mom. ges ska föreningens styrelse höras. Förordnandet
kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills det för föreningen i
föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den revisor som Finansinspektionen för-
ordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga
har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft.

6 §
En delägare kan kräva särskild granskning av försäkringsföreningens förvaltning och

bokföring under en viss period som löpt ut eller av vissa åtgärder eller omständigheter.
Förslag om detta ska göras vid ordinarie föreningsstämma eller vid den föreningsstämma
där ärendet enligt kallelsen till stämman ska behandlas. Har förslaget biträtts av röstberät-
tigade med minst en tredjedel av de vid stämman avgivna rösterna, kan delägaren inom en
månad från föreningsstämman hos Finansinspektionen anhålla om att en granskare ska
förordnas.

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den
särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som
granskningsuppdragets art och omfattning kräver.

Finansinspektionen ska höra föreningens styrelse och, om granskningen enligt ansökan
gäller en viss persons åtgärder, denna person. Ansökan ska bifallas, om vägande skäl för
granskningen anses föreligga. Finansinspektionen kan förordna en eller flera granskare.
Förordnandet kan verkställas även om det inte vunnit laga kraft. En granskare har rätt till
arvode av föreningen.

Vad som i 15 kap. 5—7§ och 16 kap. 4 § i denna lag samt i 2 kap. 1 och 7 §, 3 kap. 9
och 10 § och 4 kap. 6—8 § i revisionslagen föreskrivs om revisorer tillämpas också på en
särskild granskare enligt denna paragraf. På en granskare tillämpas också bestämmelserna
om revisors skadeståndsskyldighet i 10 kap. 9 § i revisionslagen.

Över granskningen ska ett utlåtande avges till föreningsstämman. Utlåtandet ska under
minst en vecka före föreningsstämman hållas tillgängligt för delägarna på föreningens hu-
vudkontor och utan dröjsmål sändas till de delägare som begär det. Det ska också läggas
fram på föreningsstämman.

11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar

5 §
Om en försäkringsförenings medel har utdelats till delägare i strid med denna lag, ska

en delägare återbetala de medel han eller hon erhållit på detta sätt jämte årlig ränta enligt
3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982), om han eller hon inte haft grundad anledning att anta
att medlen har utdelats i enlighet med denna lag.

De som deltagit i fattande eller verkställande av utdelningsbeslutet eller i upprättande
eller fastställande av den felaktiga balansräkning som legat till grund för beslutet är enligt
15 kap. 1, 3 och 4§ i denna lag samt enligt bestämmelsen om revisors skadeståndsskyldig-
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het i 10 kap. 9 § i revisionslagen solidariskt ansvariga för den brist som föreligger efter
återbetalningen av medel.

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

Nådendal den 12 augusti 2016
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