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Regeringens proposition med förslag tilllag om
ändring av försäkringsföreningar

INLEDNING
Remiss
Riksdagen remitterade den 8 februari 2000 regeringens proposition med förslag tiii lag om
ändring av lagen om försäkringsföreningar (RP
19311999 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

sakkunniga
Utskottet har hört

- lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, justitieministeriet
- regeringsrådet Markku Sorvari och överinspektör Marja-Liisa Kahola, social- och hälsovårdsministeriet
överinspektör Jyrki Peltonen, Försäkringsinspektionen
- verkställande direktör Ralf Wikström, Vakuutusyhdistysten Keskusliitto.

PROPOSITIONEN
I lagen om försäkringsföreningar föreslås sådana allmänna associationsrättsliga ändringar som
gjorts i lagen om aktiebolag och utifrån den i lagen om försäkringsbolag och som med hänsyn
tiii försäkringsföreningarnas sammanslutnings-

form och deras begränsade verksamhet är motiverade. I lagen om försäkringsföreningar föreslås vidare ändringar som behövs på grund av
bokförings- och revisionslagstiftningen samt
vissa ändringar av teknisk natur.

UTSKOTTETSSTÄLLNINGSTAGANDEN
Motivering
Ekonomiutskottet föreslår att lagförslaget godkänns utan ändringar.
I lagen om försäkringsföreningar föreslås en
lång rad ändringar som behövs på grund av den
gällande associationsrättsliga lagstiftningen
samt bokföringslagstiftningen och revisionslagen. Lagen föreslås dessutom bli kompletterad

RP 193/ 1999 rd

med bestämmelser om koncerner. I hela sin omfattning gäller regleringen bara några få försäkringsföreningar bland mer än hundra. Små
försäkringsföreningar som bedriver begränsad
verksamhet kan i många delar förbigå de noggranna och delvis betungande bestämmelserna.
Det anses dock motiverat att de föreslagna bestämmelserna tas in i lagen som en helhet.
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Förslag till beslut
Med stöd av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet vördsamt

att lagförslaget skall godkännas utan
ändringar.

Helsingfors den 22 februari 2000
I den avgörande behandlingen deltog
vordf. Mauri Salo /cent
medl. Jouni Backman /sd
Klaus Hellberg /sd
Susanna Huovinen /sd
Mikko Immonen /vänst
Reijo Kallio /sd
Marja-Leena Kemppainen /fkf
Kalervo Kummola /saml
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Pekka Kuosmanen /saml
Jari Leppä /cent
Mika Lintilä /cent
Kirsi Piha /saml
Ola Rosendahl /sv
Juhani Sjöblom /saml
Osmo Soininvaara /gröna
suppl. Veijo Puhjo /vänst.

