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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 37 

och 49 §§ landskapslagen om brand- och 

räddningsväsendet. 

Enligt 37 § landskapslagen om brand~ och räddningsväsendet 

(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 alarmcentra

len. Landskapsandelarna utgår enligt kommunernas bärkraftsklasser, 

1 fråga om driftskostnaderna för kommunernas egna brand- och 

räddningsväsende gäller särskilda ikraftträdelsebestämmelser i 

49 §. Enligt dessa bestämmelser erläggs för närvarande landskaps

andela r endast till de kommuner som tillhör bärkraftsklasserna 

1-3. Beträffande övriga kommuner gäller att landskapsandelar 

första gången erläggs till kommuner som hör till bärkraftsklasser

na 4-5 för 1982 års, 6-7 för 1983 års och 8-10 för 1984 års kost

nader. 

Regeringen överlämnade den 9 oktober 1981 till riksdagen en 

proposition (prop.nr 161/1981 rd) med förslag till ändring av 

reglerna om statsandel för driftskostnader för kommunernas brand

och räddningsväsende samt reglerna om statsandel för kommunernas 

del av anlAggnings- och driftskostnaderna för kretsalarmerings

centralerna. Som orsak till de föreslagna ändringarna anger 

regeringen att ökningen av utgifterna för statsandelar måste brom

sas av statsekonomiska skäl. 
Enligt landskapsstyrelsens uppfattning föreligger det inte 

skäl att i fråga om landskapsandelar för brand- och räddnings

vJsen<let avvika från de regler som gäller i riket. i:ör den skull 

föreslås landskapslagen om brand- och räddningsväsendet ändrad 

så att reglerna om landskapsandelar i sak skulle överensstämma 

med de regler som regeringen föreslår att skall gälla i riket. 

De föreslagna ändringarna innebär att statsandelsprocenten 

såväl för driftskostnaderna för kommunernas egna brand- och 

räddningsväsende som för deras del av anläggnings- och drifts

kostnaderna för alarmcentralen skulle sänkas med fem procenten

heter inom envar av bärkraftsklasserna 4-10. Dessutom skulle 
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genomförandet av landskapsandelssystemet för kommunernas kost

nader för det egna brand- och räddningsväsendet framskjutas med 

ett kalenderår inom bHrkraftsklasserna 5-10. DmsHnkta land

skapsandelsprocenten för kostnaderna för alarmcentralen skulle 

dock tillämpas först från den tidpunkt från vilken kommunerna 

i fråga erhåller landskapsandel för det egna brand- och räddnings

väsendet. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

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

räddningsväsendet. 

I enlighet med landstingets beslut 

~~dra~ 37 § och 49 § 9 mom. landskapsJ.agen den 14 april 1977 

om brand- och räddningsväsendet (37/77), av dessa 37 § sådan den lyder i 

landskapslagen den 5 december 1979 (85/79) och 49 § 9 mom. sådant 

det lyder i landskapslagen den 30 mars 1981 (22/81), samt 

fo_gas till 49 §,sådan Jcn lyder i landskapslagen den 30 mars 

1981 (22/81), ett nytt 10 mom. varvid det nuvarande 10 mom. blir 

11 mom. som följer: 

37 §, 

Till kommun erläggs för kostnader varmed kommunen deltagit i 

den i 5 § avsedda alarmcentralens anläggnings- och driftskost

nader samt för driftskostnader för kommunens brand- och rliddnings

väsende, med undantag av i 33 § avsedda ersättningar, landskaps

an<leJ enligt följande procenttal: 

Kommuns bärkraftsklass 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Landskapsandel i procent 

75 

65 

55 

45 

40 

35 

30 
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8 25 

9 20 

10 15 

49 §. 

I 37 § avsedd landskapsandel erläggs första gången till 

kommuner som tillhör bärkraftsklass 4 för 1982 års, 5 för 1983 

års, 6-7 för 1984 års och 8-10 för 1985 års driftskostnader för 

kommunens brand- och räddningsväsende. 

Vad i 37 § är föreskrivet tillämpas från den tidpunkt från 

vilken landskapsandcl enligt 9 mom. erl~ggs för driftskostnader 

för kommunens brand- och rtiddningsväsende. Intill dess skall 

tidigare gällande bestämmelser iakttas. 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1982 

Mariehamn den 12 november 198L 

V i c e 1 a n t r å d Ragnar Erlandsson 

Extra lagberedningssekreterare Lars Karlsson. 


