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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 

49 § landskapslagen om brand- och 

räddningsväsendet. 

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

väsendet (37/77) skulle kommuner i bärkraftsklasserna 4-7 från 

och med år 1979 och kommuner i bärkraftsklasserna 8-10 från 

och med år 1981 erhålla landskapsandel för brand- och räddnings

väsendets driftskostnader. På grund av det trängda finansiella 

läget framsköts tidpunkten för erläggandet av landskapsunder

stödet till år 1981 för kommuner i bärkraftsklasserna 4-7 och till 

år 1983 för kommuner i bärkraftsklasserna 8-10, genom en lag

ändring (85/79). 

I proposition nr 134/1980 rd föreslår regeringen att kommu

ner i bärkraftsklasserna 4-5 skall erhålla statsunderstöd för 

brand- och räddningsväsendets driftskostnader från och med år 

1982; kommuner i bärkraftsklasserna 6-7 från och med år 1983 och 

kommuner i bärkraftsklasserna 8-10 från och med år 1984. Den 

föreslagna ändringen är en följd av regeringens sparåtgärder. 

Landskapsstyrelsen föreslår att motsvarande ändring görs i 

landskapslagen om brand- och räddningsväsendetp eftersom Jet 

inte föreligger särskilda behov för de berörda åländska kommuner

na att redan år 1981 respektive år 1982 få landskapsandel för 

brand- och räddningsväsendets 'driftsutgifter. 

Enligt 49 § 10 mom. landskapslagen om brand- och rädd

ningsväsendet i lydelse av den 6 mars 1979 (16/79) erläggs 

landskapsandel för utgifter till följd av avlönande av ny per

sonal under åren 1979 och 1980 inom de gränser som bestämts i 

landskapets ordinarie årsstat. I ovan nämnda proposition föreslhr 

regeringen ytterligare att statsandel för avlönande av ny 

personal inom brand- och räddningsväsendet årligen skulle 

beviljas endast inom de gränser som har fastställts i stats

förslaget. Av samma skäl som ovan anförts föreslår landskaps

styrelsen att en motsvarande bestämmelse införs i landskapslagen. 
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Lagförslaget innebär inte inskränkningar i kommurernas rätt 

till landskapsandel för de kostnader som belöper sig på kommun för 

anJäggnings- och driftskostnader för landskapsalarmcentraJcn, 

som beräknas tagas i bruk under år 1981. 

Med hänvisning till det anförda förelägo-s Landstinget till 

anta1rnnde 

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

angående ändring av 49 6 landskapslagen om brand- och rä~dnings

v!:isendet. 

I i:>nlighi:>t mi:>d landstinaets beslut äridra:s 49 § 9 och 10 morn. 

landskapslagen den 14 april 1977 om brand- och räddningsväsen<let 

(37/77), av dessa lagrum 49 § 9 mom. sådant det lyder i land

skapslagen den 5 december 1979 (85/79) och 49 § 10 mom. sådant 

det lyder i landskapslagen den 6 mars 1979 (16/79), som följer: 

49 §. 

I 37 § avsedd landskapsandel erläggs första gfingcn till kommu

ner som tillhör bärkraftsklasserna 4-5 för 1982 års, 6-7 för 

1983 års och 8-10 för 1984 års driftskostnader. 

I 9 mom. avsedd landskapsandel erläggs för utgifter till 

följd av avlönande av ny personal inom de gränser som årligen 

bestämts i landskapets ordinarie årsstat. 

Denna lag tillämpas fråliioch med den 1 januari 1981. 

Marie hamn den 29 oktober 1980 

V i c c 1 u n t r d d Ragnar Erfandsson 

Extra lagberedningssekreterare Göran Lindholm. 


