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LAGUTSKOTTETS BETANKANDE nr 6/1981-82 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändr:ing av 37 och 49 §§ landskapsfa

gen om brand- och räddningsväsendet. 

Landstinget har inbegärt lagutskottets yttrande över framställningeno Ut~ 

skottet, som hört räddningsinspektören Sven-Olof Boman, får härmed vörd

samt anföra följande. 

Framställningen syftar till ytterligare en framskjutning av genomförandet 

av landskapsandelssystemet för brand- och räddningsväsendet så att kom

muner hörande till bärkraftsklass 5 s~,1lle bli berättigade till land

skapsandel 1983 i stället för 1982, komrr~ner i bärkraftsklasserna 6-7 

1984 i stället för 1983 och kommuner i bärkraftsklassema 8~10 1985 i 

stället för 1984. Ytterligare föreslås andelsprocenter:na sänkta med 5 

procentenheter för kormnuner i bärkraftsklasserna 4-10, 

Sänkningen av landskapsandelen för kommuner i s 4 från till 

4.5 procent berör enligt nuvarande bärkroftsklass endast två 

kommuner på Aland. Ekonomiskt är denna föreslagna ändring av rätt ringa 

betydelseo Uppskjutandet av utbetalningen 8.V landskapsandelar 11 

mu.ner i bärkraftsklass S från 1982 1 1983 är däremot av bety~ 

delse och berör tre kommuner. Totalt uppskattas landskapets inbesparing

ar under 1982 till följd av förslaget till c. 900000 

Utskottet konstaterar att bestännnelsema om ändrats 

tre gånger (16/79, 85/79 och 22/81) sedan lagens L7 19770 

Detta förhållande måste anses otillfredsställande ur "~'WW''-"-'~'-Å 

den planering av det kommunala brandväsendets utveckling som gällande lag~ 

stiftning fönitsätter naturligt utgår från förvä.ntningama i fråga om 

landskapsandelar. Den nya lagstiftningen förutsätter dessutom utökade re~ 

surser för brand- och räddningsväsendet i såväl som materiellt 

hänseende. Detta missförhållande har påtalats även under riksdagsbehand~ 

lingen av en motsvarande regeringsproposition, Med beaktande av gällande 

kompensationsförfarande har utskottet likväl inte ansett det möjligt att 

göra något ändringsförslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

oförändrat. 
Ma-



riehamn den 1 december 1981. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

vice ordförande 
Lc1rs IngJnar Johai1.sson 

sekreterare" 

Närvarande i utskottet :v .ordf. Eriksson, ledamöterna J. . Lindfors, 

Bert Häggblom och Roald Karlsson samt ersättaren Olof M, Jansson. 

( 


