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L a g

1421/2011

om ändring av viltförvaltningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i viltförvaltningslagen (158/2011) 9 och 27 § och
fogas till lagen nya 5 a och 8 a § som följer:

5 a §

Arvoden och ersättning för kostnader

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer
arvodena till ordföranden, vice ordföranden
och medlemmarna i styrelsen för Finlands
viltcentral, riksviltvårdsrådet och de regio-
nala viltvårdsråden samt grunderna för ersätt-
ning för kostnader. Arvodena och ersätt-
ningen för kostnader ska motsvara de arvo-
den och ersättningar som allmänt betalas
inom den offentliga förvaltningen.

8 a §

Ställföreträdare för chefen för offentliga
förvaltningsuppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet utser på
framställning av chefen för offentliga förvalt-
ningsuppgifter ställföreträdare för denne.

Till ställföreträdare kan utses personer som
uppfyller behörighetsvillkoren i 6 § 4 mom.
för chefen för offentliga förvaltningsuppgif-
ter.

9 §

Finlands viltcentrals bokföring och revision

På Finlands viltcentrals bokföringsskyldig-
het, bokföring och bokslut tillämpas bokfö-
ringslagen (1336/1997).

På revision av Finlands viltcentral tilläm-
pas revisionslagen (459/2007).

Jord- och skogsbruksministeriet utser revi-
sorerna för Finlands viltcentral.

27 §

Arbetsordning

Finlands viltcentral och jaktvårdsförening-
arna har en arbetsordning som fastställs av
jord- och skogsbruksministeriet på framställ-
ning av Finlands viltcentral.

I Finlands viltcentrals arbetsordning be-
stäms det om

1) regionerna och deras gränser,
2) organisationen till den del det inte före-

skrivs om den i denna lag eller genom förord-
ning av statsrådet,
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3) ledningen och om utövandet av beslu-
tanderätt,

4) övriga anställda än direktören vid Fin-
lands viltcentral och chefen för offentliga
förvaltningsuppgifter och om vilka uppgifter
de har till den del det inte föreskrivs om de
anställda i fråga och deras uppgifter i denna
lag eller genom förordning av statsrådet,

5) andra ställföreträdare än ställföreträda-
ren för chefen för offentliga förvaltningsupp-
gifter,

6) förfarandet vid sammankallande av re-
gionmöten och de regionala viltvårdsrådens,
riksviltvårdsrådets och styrelsens möten och
om mötesförfaranden samt om andra behöv-
liga frågor som gäller dessa organ, och

7) andra uppgifter till den del det inte
föreskrivs om dem i denna lag eller genom
förordning av statsrådet.

I jaktvårdsföreningarnas arbetsordning be-
stäms det om

1) förfarandet vid sammankallande av
jaktvårdsföreningens möte och jaktvårds-för-
eningens styrelses möte och om mötesförfa-
randen samt om andra behövliga frågor som
gäller dessa organ,

2) den allmänna organiseringen av jakt-
vårdsföreningens verksamhet, och

3) andra uppgifter till den del det inte
föreskrivs om dem i denna lag eller genom
förordning av statsrådet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Bestämmelsen i 9 § 3 mom. tillämpas dock
redan från och med den 1 mars 2011.

Helsingfors den 22 december 2011
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