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LANDSKl\PSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om ändring av 49 § landskapslagen om brand

och räddningsväsendet. 

Enligt 49 § 9 mom. landskapslagen om brand- och räddnings

väsendet (37/77) skall de kommuner som hör till bärkraftsklasserna 

4-7 erhålla landskapsandel för brand- och räddningsväsendets 

driftskostnader från början av år 1979 och de kommuner som hör till 

bärkraftsklasserna 8-10 från början av år 1981. Enligt 49 § 10 mom. 

nämnda lag erlägges landskapsandel för utgifter till följd av 

avlönande av ny personal under åren 1977 och 1978 inom de gränser 

som bestämts i landskapets ordinarie årsstat. 

I statsförslaget för år 1979 föreslås att vissa kommuners rätt 

till statsandel för brand- och räddnipgsväsendets driftskostnader 

skEll uppskjutas på grund av statshushållningens svåra läge. 

Eftersom erläggande av landskapsandel utan motsvarighet i riket 

inte torde godkännas för utjämning av Älandsdelegationen och repub

likens president föreslås 49 § 9 mom. ovan nämnda lag så ändrad, 

att erläggandet av landskapsandel, för brand- och räddningsväsen

dets driftskostnader, åt de kommuner, som hör till bärkraftsklasser 

na 4-7, uppskjutes från år 1979 till år 1984 och åt de kommuner 

som hör till bärkraftsklasserna 8-10, från år 1981 till år 1986. 

Vidare föreslås, 49 § 10 mom. ovan nämnda lag så ändrad, att 

landskapsandel för utgifter till följd av avlönande av ny personal 

inom kommuns brand- och räddningsväsen, erlägges under åren 1979 

1980 endast inom de gränser som bestämmes i landskapets ordinarie 

årsstat. 

Med stöd av det ovan anförda förelägges Landstinget till anta

gande följande lagförslag: 

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

angående änring av 49 § landskapslagen om brand- och räddningsväsen 

det. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 49 § 9 och 10 mom. 

landskapslagen den 14 april 1977 om brand- och räddningsväsendet 

(37 /77), som följer: 
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osa 
49 §. 

I 37 § avsedd landskapsandel erlägges första gången till kommu

ner som tillhör bärkraftsklasserna 1-3 för 1976 års, 4-7 för 1984 

års och 8-10 för 1986 års driftskostnader. 

I 9 mom. avsedd landskapsandel erlägges för utgifter till följd 

av avlönande av ny personal under åren 1979 och 1980 inom de gränser 

som bestämts i landskapets ordinarie årsstat. 

Mariehamn den 2 november 19 7 8 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 


