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LAGUTSKOTTETS BETANKANTIE nr 43/1978-79 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning till 

Landstinget med törslag till landskapslag angående' 

ändring av landskapslagen om brand- och räddnings- 1 

väsendet. 

Med anledning av ovanstående framställning, varöver Landstinget inbegärt lag

utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört kanslisekreteraren 

Lars Ingmar Johansson, vördsamt anföra följande. 

Lagutskottet har under ärendets behandling fått ta del av vissa kalkyler 

beträffande anläggnings- och driftskostnaderna för en alarmcentral. Med 

beaktande av att samtliga dessa kostnader berättigar till landskapsandeJL 

omedelbart, i motsats till vad som är fallet beträffande driftskostnaderna 

för branväsendet i övrigt, och under förutsättning av att landskapsstyrelsen 

fullföljer sin avsikt att låta kommunerna fördela anläggningskostnaderna 

över fem år anser sig lagutskottet kunna omfatta landskapsstyrelsens stånd
punkt, att kommunerna .borde ha.möjligheteI' att bära lostnaderna:. för alarmcentra-

len. Kostnaderna för räddnings- och släckningsåtgärder, vilka får stor 

omfattning, :skulle emellertid kunna bli tunga för kommunerna att bära 

varför det är riktigt att landskapet i dylika fall övertar ansvaret för 

kostnaderna och även ledningen av arbetet, emedan sådana mera omfattande 

åtgärder samtidigt kräver en samordning av tillgängliga resurser. Utskottet 

har noterat, att ordalydelsen i landskapsstyrelsens framställning till denna 

del (31 § 2 mom.) lämnar landskapsstyrelsen vida prövningsmöjligheter men 

det ter sig svårt att i lag noggrant definiera de fall, då landskapet~lt skulle 

komma att överta ansvaret för släcknings- eller räddningskostnaderna. Lag

utskottet förutsätter dock, att landskapsstyrelsen vid tillämpningen av lag

rummet beträffande olyckans storlek gör sina bedömningar med hänsyn tagen till 

berörda kommuners relativa förmåga att ansvara för verksamheten och dess 

kostnader. 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 3 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

oförändrat. 

sekreterare 

Närvarande i ut ottet: ordföranden Lindfors (delvis), viceordföranden Andersson, 
ledamöterna Roald Karlsson och Erik Sundberg (delvis) samt suppleanterna Bah.len 
och Dberg (delvis). 
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