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FINANS- och E tro 
!\ rl 0MIUTSKOTT.ETs 

1/1942 bet ::;_nkanae N: o 
i anledning ·~v 

.. . . 

··"' 1 / 19~ 
~ 

representanten Fann S 

f'l • tit Y undströms 
m. .s pe ion N:o 7/1942 

giva landskapsnärnnden 1 

med framställning om att 

a tt förelägga lands-uppdrag 

tinget f'örslag till brandl·· f .. 
,~.g or lands konununerna i 

landskapet Åland. 

Lands tinget har inbegärt f'inans- och 

nämnda petition. 
0van 

ekonomiutskottets yttrande över 

Jämte den 25 oktober 1934 dagtecknad f'ramställning 
N:o 10/1934 ha.de 

1andskapsnämnden förelagt landstinget försiag till brandlag om brand-

stadga. f ö r landskapet Åland. '\ I 

Uti sitt över denna framställning avgivna yttrande framhåller lag

utskottet i betänkande N: o 8/1934 hurusom före brandlagena 00 h brand

stadgans tillkomst 1 riket någcn genom la.gstif'tning er dnad organisation 

av brandväsendet överhuvud icke förefunnits. Endast spridda. stadgan-

den förekommo i skilda lagar och förordningar, n ågra av mycket gamna lt 

datum. För städernas vidkommande hade det f örebyggande brandskyddet 

huvudsakligen ordnats genom på förvaltningsrättslig väg fastställda 

brand- och byggnadsordningar samt genom försäkrings,b:Olagens föreskrif- , 

ter. 

Ehuruväl tillkomsten av brandlagen och brandstadgan fördenskull mås

te betraktas s ilsom en utomordentlig vinning fann lagutskottet likväl, 

enär varje erfarenhet om brandlagstiftningens tillämpning i riket vid 

denna tid ännu saknades, det vore skäl att tillsvidare ställa sig av

vaktande, detta så mycket mer som brandlagstiftningen ställer rätt 

stora ekonomiska ansprå k på kommunerna och deras innebyggare. För en 

dylik avvaktande h å llning talade även den omständigheten, att :frivil

liga. brandkårer i flere lands kommuner bildats eller voro under bildning, 
' 

om Vilka k å rers verk~amhet då ännu erfarenhet ej vunnits, likas ~ avsak-

naden av en enhetlig byggnadsstadga f' ö r land13kommunema. MeifäSt av

seende å dessa synpunkter föreslog lagutskottet, utt landskapsnämndens 

ifrågavarande lags tiftningsini tia t~ fl nge f örfalla. 

Sedan stora utskottet omfattat lagutskottets st åndPUnkt i l:lren<let 

beslöt landstinget avböja landskapsnämndens framst111lning. 
t landskapsla gen 

Senare har eme llertid den 12 augusti 1939 emanera 

orn organisa tion a v brandviisende t i Mariehamns stad. 



i tionen av brandväsendet p å la 

Då frågan om organ sa t ndsb;v-gclen 

Peti
tion ånyo aktualisera s .finner :r in ~t>. 

- ans- ·•1~ 
Och, ·1 

nu föreliggande 
ynpunkter, 

utskottet, att de s 
vilka åberopats i lagutsk e~ 

Ottet Oi}, 

terade betänkande, 
å tm1nst one endels allt f'ort.farana.e äg 

8 
o'i,l 

a t :l.ll.ii. ', 

å grundvalen av ny lags tif'tning :föret lllll!it. 

Sålunda komme en P agen~ ~ 

d äsendet att ställa synnerligen stora anspråk glllit,1
1 

ring av brnn v På le ' 

mi Då erfarenheten ger vid handen, att eldsvådo:r . <lin\ 
nas ekono • 

äl'o ti· tl [ 

t 
å landsbygden och då de därstädes verkande i'l>i ijtt 

sälls_yn a P ' V ill.:1.o I 
uQ I 

brandkårernas effektivitet alltjämt utvecklas, finner utskottet 
a111 , 

i giva uttryclc åt tvivelsmål, huruvida de genom den avsedd '. 

n ng 
a ny. 

lagstiftningen tillkommande kostnaderna vore påkallade av nå ot 
g ~e~p 

ligt behov. If'rå ga åter om det f'örebyggaade brandskyddet :förmOd 
ar Ut. 

skottet, att detta skulle , såvitt gäller be@yggda samhällen, bäst i 

tillgodogöras genom antagandet av en byggnadsstadga :för lanisko~ 

LikViU anser utskottet :frågan om upprätthå llande av ett effektivt\ 

brandskydd så betydelsefull, att behovet av lagstiftning på områl et 

under alla omständigheter bör undersökas, likaså sättet, på Vilket et 

' 
förepyggande brandskydd lämpligast bör anordnas. Fördenskull vill ut.' 

skottet ej heller, oakta~ ovan uttalade tvivelsmål, f' öreslå avböjan& 

av den f öreliggande petitionen. 

Med hänsyn till vad här framhållits f' å r utskott e t vördsamt f öresJ.t,, 

att ärendet remitteras till l a ndskapsnämnden, s'l 

uppmanas undersöka behovet för landskommunerna av 

lagstif'tning på brandväsendets områ1 e, varvid särs, , 

borde beaktas, huruvida det .förebygg ande brandskyddt1 

kan tillgodoses endast genom antagande av byggnads· 

stadga :för landsbygden, samt att i sinom tid f örelib 
~ 

landstinget utl åtande och er.forderliga förslag• 

Mariehamn den 20 februari 1942• 

På finans- och ekonomiutskottets vägna r: 

~t0:(-'o/·-~ -·
dQ~2 -, 

Nä 
I(. J, aJI, 

rvarande 1 u t skottet rdf' v 
0 öranden Helin samt ledamöterna 

r oos E ik , r Eriks son, Paul 
Pa.ulsson och Axel Åke rf'e lt. 


