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s e s framställning till Ålands landsting med 

m 5.Ll957. förslag till tillägg till brandlagen för lands-

kommunerna i landskapet Aland, utfärdad den 12 maj ~ 

1944. 

I landskapslagen angående organisationen av brandväsendet i 

Mariehamns stad av den 12 augusti 1939 (8/39) har intagits ett 

stadgande om utbildning av brandbefä~ (§ 4). Någo t motsvarande 

stadgande finnes icke i brandlagen för landskommunerna (15/44), 

varför Ålands Erandkårsf örbund vänt sig till landskapsstyrelsen 

med anhållan om, att landskapsstyrelsen måtte föreslå införande 

av ett motsvarande tilläggsstadgande. Då det för utbildnings-

frågans praktiska lösande är av vikt, att bestämmelser finnas i 

såväl stadens som landskommunernas brandlagar, har landskapssty-

relsen omfattat förslaget. 

Stadgandet föres l ås infört som § 16 a i landskommunernas 

brandlag. Det sakliga innehållet överensstämmer med § 4 i Ma-

riehamns brandlag, dock med den avvikelsen , att medan i Marie- I iil 
hamn också staden kan förmedla brandbefälsutbildning och brand-

teknisk försöksverksamhet, föreslås för landskommunerna endast 



att brandteknisk organisation skall kunna anlitas härf0r , 

Främst skulle i sådant fall Alands Brandkårsförbund,såsom de 

åländska brandkårernas samarbetsorganisation, komma ifr·'iga, 

På grund av det ovan framförda får landskaps styrelsen vöra 

samt förelägga Landstinget till .antagande nedanstående 
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angående tillägg till brandlagen för landskommunerna i land-

skapet Åland. 

I enlighet med Alands landstings beslut skall till brand-

lagen för landskommunerna i landskapet Åland, utfärdad den 12 

maj 1944 (15/44) fogas en ny § 16 a som följer: 

16a §, 

Landskapet drager, antingen direkte eller genom förme dlin 

av brandteknisk organisation, försorg om brandbefälets utbil 

ning och den brandtekniska försöksverksamheten. 

Genom beslut av landskapsstyrelsen stadgas, på vilket sät 

tekniskt biträde av sakkunniga skall ställas till myndighete 

förfogande samt vilka till brandväsendet hörande åligganden 

skola anförtros brandteknisk organisation. 



lVIariehamn den 28 februari 1957. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Landskapssekreterare 

Sund.man. 
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