
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av 37 och 49 §§ 

landskapslagen om brand- och räddnings

väsendet. 

Enligt 37 § landskapslagen om brand- och räddningsväscndct 

(37/77) äger kommunerna rätt att erhålla landskapsandel för drifts

kostnader för det egna brand- och räddningsväsendet samt för sin 

del av anläggnings- och driftskostnaderna för alarmcentralen. Lan<l

skapsandelarna utgår enligt kommunernas bärkraftsklasser. I fråga 

om driftskostnaderna för kommunernas egna brand- och räddnings

väsende gäller särskilda ikraftträdelsebestämmelser i 49 §. Enligt 

dessa bestämmelser erläggs för närvarande landskapsandelar endast 

till de kommuner som tillhör bärkraftsklasserna 1-5. Beträffande 

övriga kommuner gäller att landskapsandelar första gången erläggs 

till kommuner som hör till bärkraftsklasserna 6-7 för 1984 års 

kostnader och till kommuner som hör till bärkraftsklasserna 8-10 

för 1985 års kostnader. 

Regeringen överlämnade den 7 oktober 1983 till riksdagen en 

proposition (prop. nr 104/1983 rd) med förslag till Undring av 

reglerna om statsandel för driftskostnader för kommunernas brand

och räddningsväsende samt reglerna om statsandel för kommunernas 

del av anläggnings- och driftskostnaderna för kretsalarmerings

centralerna. Som orsak till de föreslagna ändringarna anger rege

ringen att ökningen av utgifterna för statsandelar måste bromsas 

av statsekonomiska skäl. 

Enligt landskapsstyrelsens uppfattning föreligger det inte skUl 

att i fråga om landskapsandelar för brand- och rfiddningsv!iscnJct 

avvika frän <le regler som gäller i riket. För <len skull förcsliis 

landskapslagen om brand- och räddningsväsendet ändrad så att regler

na om landskapsandelar i sak skulle överensstämma med de regler som 

regeringen föreslår att skall gälla i riket. 

Om man bortser från de särskilda övergångsbestämmelserna i 49 § 

10 mom. gällande lag om driftskostnaderna för alarmcentralen, 

vilka bestämmelser här föreslås upphävda, innebär de föreslagna 

ändringarna att landskapsandelsprocenten såväl för driftskostnaderna 
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för kommunernas egna brand- och räddningsväsende som för deras 

del av anläggnings- och driftskostnaderna för alarmcentralen skulle 

sänkas med fem procentenheter inom cnvJr ;1v biirkr;1ftskL1sscrn;1 ..:-to. 
Dessutom skulle genomförandet av landskapsandelssystemet för kommu

nernas kostnader för det egna brand- och räddningsväsen<let framskju

tas med två kalenderår inom bärkraftsklass 6 och med tre kalender

år inom bärkraftsklasserna 7-10. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till an

tagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 37 och 49 §§ landskapslagen om brand- och 

rii<ldningsviiscn<let. 

I enlighet med landstingets beslut 

~-EEhävs 49 § 10 mom. landskapslagen den 14 april 1977 om brand

och räddningsväsendet (37/77) sådant det lyder i landskapslagen <len 

18 februari 1982 (11/82) samt 

ändras 37 § och 49 § 9 mom., sådana de lyder i landskapslagen 

den 18 februari 1982 (11/82), som följer: 

3 7 §. 

Till kommun erläggs för kostnader varmed kommunen deltagit i 

den i 5 § avsedda alarmcentralens anläggningskostnader samt för 

driftskostnader för kommunens brand- och räddningsväsende, med 

undantag av i 33 § avsedda ersättningar, landskapsandel enligt 

f6ljan<le procenttal: 

Kommuns bärkraftsklass Landskaps;indcJ JHOCC!lt 

1 75 

2 60 

3 50 

4 40 

5 35 

6 30 

7 25 

8 20 

9 15 

10 10 
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I 37 § avsedd lanclskapsandel erläggs första gången till kommuner 

som t i 11 hör bä r kr a f t s k 1 a s s (1 Cö r l 9 8 b {i r s , 7 f ö r 1 9 8 7 urs och 

8-10 för 1988 års driftskostnader för kommunens brand- och rädd

ningsväsende. 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1984. 

Mariehamn den 10 november 1983. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Lars Karlsson. 


