
llcn 2.0 t 1976 över 

l rams tilllning med förs 

(1975-76 Lt - Ls framst.nr. 391, 

1~176 fattade ut om ant 

vii Fre1mstLi 

11a (1974-75 Lt - Ls framst 

den 3 december 76 att även nu 

Presidentens brev i 

"Till 

JUanels landsting har den l september 

landskanslag om brand- och 

Vid föredragning av statsrådet :t 

domstolens utlåtande i ärendet, över 

sitt yttrande, fmmit, att l 

stvrelselagen för Aland har 

väsendet berör ett område, som 

de men som med tillämpning av de 

n im~skomnetensen mellan 

ptmkten och 13 § l mom. 21 

' .. ·'' t l l l l ;;]i•b--

l, crr:. 

ti l en 

föra 

l e f:'1 r-

presidenten 

1 r; l :l, 

se 

lut om 

U1 rat l 

ionen av_0,1 

13 § l mom. sj in v-

öm b randskvckL Räddnings-

stiCt:m--

ll ~ 2. mom. 2CI 

la inom 

lcmdsti nr; et s behörighet. Landstingsbeslutet 1er jämväl st röran-

dc kormnun<Jl förvaltning och reglering Iivcnsom stac! 

och ntstltt~mdc av vi te och annat 

Enligt 13 § l morn. 3,11 och 19 

stadganden inom landstingets 

Landsbngsbes1utets stadgande om 

väsentligt annat slag än 

det nu anförda har lanelstinget J 

het att för vinnande av enhetlighet och 

intil stadgandet om frihetsstraff. 

nom ovan 

själ lagen 

14 § 4 rnom. 

1 er även dessa 

<:w 

till 

behörig-

1ighet 1 landstingsbeslutet 

Llndstill!~shcslutct inp;;h slutligen fivcn stadganden ri'ir;mdc riittc!_:riln!•s-

och utsökningsväsendet samt liga stadganelen elv riksLif~Stiftnings-

natur, vilka i sak överensstäJTilTier med st i rikets lag och 

s?tluncla järnlikt 14 § 4 mom. självstyrelscl;:JP,en hmnat intas i lcmdstingsbeslutet. 

l :l(l ~ Li!ldstingshcslutct stadg;1s cmcllcrt id, ;1tt 0111 :1vLll 0111 i ::il o1·1l :11 ~~ :1\'

sedcl ersättning icke träffats eller kan överenskorrrrnelse icke upnnås om i 33 § 
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avsedd ersättning, a t r{it en. t 14 § ·l mon1.sjLilv-

styt·clsclagcn kan 1andsti v ~~v enhet l i iiverskådJ ighet 

i sitt beslut intaga bestämmelser av satt att 

de i sak övcrensstiimmcr mot r l t s lag" !len 1 r 

gällande 1 o.gen den 4 jul i om brJ.Dd- od1 - .• . 1 - . j "l-' 42 R lngsvascnoct 1nne,1a 1er 1 ~ ~ 

ett stadgande, som svarar mot 3Cl § i J stil lutet. Det rstnänmda 

stadgandet avviker emel1ert 36 ~ il ,att det även hän-

visar till Jagens 41 §, vilken motsvarar 35 § 1 1anclstingsbes1titet. EniiT 

36 § i landstingsbeslutet på förenänmt sätt avviker f dm riket'' lag, har 

landstinget pi! dcnn:t punkt övcc'-;kridit sill hchöri 

av 14 § 2. mom, sjiHvstyrelselagcn för }\Lmd !JcsJut:tt 

m r rö r l1~1 r J ag med st ö 

rdna, ;ttt förcva-

rande landskapslag skall förfalla; 

kännedom meddelas. 

Landskapsstyrelsen hiirmed t .i 11 

Helsingfors, i statsrådet den .3 decemher 

Republikens President Urho 

T.F. justitieminister Esko Rekola" 

Föreliggande lagförslag är med undantag av 36 och 49 § § likalydande 

med det tidigare landstingsbeslutet. Ändringen av 36 § i:ir bet av pre-

sidentens ovan återgivna beslut. I 49 § föreslås av olika orsa flera 

i:inclringar. S{llunda föreslås av förekommen anledning att lagens ikraftträ-

dande framskjutes med sex månader varjämte av sparsamhetsskäl reslås att 

inrättandet av brandchefstjänster, ingående av avtal med avtal :;]l randkår, 

inrättandet av heltidsanständ halvordinarie br;:mdk;:h och inrii ttanclet av 

alarmcentral får framskjutas samt att J andskapsandel till korrummer i här-

kraftsklasserna 4-7 erlägges först för 1979 års driftsutgifte1 till 

korrummer i bärkraftsklasserna 8-10 först r 1981 driftsut i Ctcr i:ivensom 

att J anclskapsande l t il1 kommuner i asscrna 1-3 undc" ;, ren 1 ~l 

och 1978 sElvitt g[LLler utgifter till följd av avlönande av ny personal er

l äggcs endast inom i ordinarie Lirsstaten fastsUU ld:l grUnscr. 

De av sparsamhetsskäl företagna ändringarna föranledes av rcgcr ingens propo

sition ti11 riksdagen med förslag till lag angående :indring av lagen om bran· 

och räddningsväsendet samt lagen om statsandeJ ar och -understöd åt kommLmern 

för kostnadeina för brand-· och räddningsväsendet (prop.nr 168/1976 ni), vil

ken numera har antagits av riksdagen. 

~red 11;invisning ti11 det an[örda före! Lc:mdstinget til! anta;~andc 

L n n d s k n p s l :1 ,r; 

om brancl- och riicklningsviiscnrlct. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l kap. 

/\J Imnnt (y~~~;-~~~c __ _<J_c:_I~~r~i_c~d!l_~Qg~vns_c~~l_l~l'___!. 
l §. 

/\ngt\endc: brand- och r~icJcJnjngsviiscndet /\l J ler vad i denna lag 

med stöd cli:irav är stadgat, föreskrivet eller avtalat. 
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368 
Ti L b som t l att re by att 

v l den k.Uill!lle r l ö s t l .~CllO!Il ii !Utta sUckn.ing samt 

att hegrfinsa brand och avvärj o. förenade faror, ävensom dels släcknings-

och andra åtgärder, som vidtages sedan eldsvåda uppkommit. 

Till riiddningsväscnc!ct hLinförs en1 igt lag verk~amhet, som syftar tiD att 

vid olj , ras, översvämning, eller trafikolycka eller annat nöd-

ge avviirja 1cr er eg(•ndom eller i miljön, 

intrcs;.;cts 

övr l 

+ 
l 

ans 

n a 

r 

Ilen 

l 

tre 

sLittarc 

o 
q 
CA 

!se 

som angår 

mw1erna, som 

som ans r s g r t 

av 

est 

2 §. 

2 

3 §. 

, dl't hu 

nierna och omsliind i ghetcrrw l 

eller kom111un svnrar mr att crforl!erl ig~l 

, skall i tillämpliga delar 

sådana, som är direkt anknutna 

eller avhji:i av 
ts~ 

stadgas 

oyganiseras så, att 

och räddningsväsendet ankommer 

i samråd med kommunalfullmäktige 

organiserande av det totala brand

ivit fastställd är konmn.me 

bistå och samarbeta 

särskilda 

er-

lanelskapet och 

verksanmta el omr8 

ioner och sam 



o 

f\ l a n m: en t r~11 en röras 

ur s tarJgandcna i derma l 

st r i av dr1ftskostnaderna 

J:n v r sk~1ll inom sitt 

c hör:~mde uppgifterna, I 

; , ; 1 ska1l kctrnnuncn1a 

s:nn p l ;:m vcrk;t:i l l ;n 

n n en. Dcnn::t 

r~lscn, som också för 

i}'.:· :11W11" 

samnrbctet lan 

'J 1 sen o 

r:iir hn:ndhavandet av 11 

F j rrna s c:r1 

gemensamt 

t 

upp·-

räddn:i.n)~sväsendet verksam 

brand·· och r!iddning~;tc~kni sk t 

tc:lznisk inspckti onsverk-

upprätthåller lanclska-

, som omedelbart 

stadgas sJrskilt. 

bnmc1-- ocll r~id.Jn ir1gs·· 

för brand- och r~kk1-

ande å:ren utarbeta en 

enligt ri ktl'in

las av landskaps~ 

i åtag;mden en-
'" 

1. 1 JH01ll ~ plan slcall 

enas hi i ro :n c 11 c r om f ö 

5 
avgi:Jres 

u:ppgifter skall 

om 1 tande av en brand-

draga 
.in:,v:tJ:I av an1;pn !inst inom dess förvalt-

n i 'lf'50Hir{Jc1e, ävensom tillse att därom utHin.lade stadganden och föreskrifter efteT 

: i i 1 i l'~; ' 
dV minst Clii11lilf, 

ui·s(:S av c:n 

b till 

Fu1·l mW<t i
wc J-



utser sig OI 

d del i. ch 

l ·kommun eller gemensamt 

ln.s rtÄktör., 

bit 

iilorn brar1d-~ ocl1 

:_ununun ant 

·• ler anstånd överhuvudtaget 

:[.!11 OJI1 ~JkfJl d 

();n b 

brandchefs 

d-•::Lls 1. branddistrikt 

ihi tjiLnst silsom 

lir:mdlilyndigheter j konm1un !jr 

llr~mdskyddsinspektör, 

ordinarie el1er halvordinarie 

brandkår 1 

Ordinarie och halvordinarie 

:v benn, underbefäl 

,, 
kl 

8 §~ 

kOjJU11UI"l 

att 

l 
·~ J 

en 

i<! 

11 

• biträdande brandc:he C 

förmm1 i tjänstgörings tur 

est person, :;;om leder ;:uman 

Kompetensvillkor l l mom. avsett _L /1Y 

rid brandinstitut avlagd eller annan änst 

;en godkänd examen. 

som hör till nedan i 11 § 4 morn .. 

~<.'norng<l t t för sf1dant befäl avsedd 

·rfonJcl'liga kunskapeL 

eller 

Kon1pctcnsv.ll T kor för annan personal~ som 

~i rtcr !ir antingen vicl brandinstitut av 

1 i c,]( .sko l a av 1 o g d examen 

iV l: md:;]<:t p ss t y re l :~('Il god k 

!tbildning inom brandskydd" 

Kon~etensvillkor för sotare 

t fl5rvlirvaJc för sysslan e ]_i 

an.::rwt sätt 

l (, 

an 

ann.a.t 

o 
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37'1 
Brandchef utses 

1 friiga om 

~för flere 1 pfi 

Jiirom rcn:;kommits i sm1w ler a savtal s~ 

annorlunJa har 

avtalats. 
3 kap 

Brnndld1rernn, 

1l ~. 

T kommun c11cr gcmcns:lm Cör Clcre kommuner skall Finnas brandkör som fir 

nnlin;u-ic, h;llyonlin;Jric el ler· avta1sb r. 

Ordirwrie bram.lkiirs brand- och räddningspersonal är heltidsanställd. 

1 i:instgöringstur skall stå i fortli~pande alarmberedskap. 

Halvordinarie brandkårs personal delvis heltidsanställd och delvis del-

tidsanställd. Dess alannbcredskap skall vara såda~ att den del av brandkåren, 

som erfordras för cle i Första hand crforderli 8t~;tinlcrna omedelbart sedan 

;tl:mn ing:"tt"t kan bege sig till brand- eller olycksplatsen. 

/\vtalsbranclkår skall handha uppgifter som hör till konununs brand- och rädd

ningsväsende p:'l siitt som föreskrivits i avtal med kommunen. Om ej i avtaJet 

:umorl1md:1 hc";iiilllt~; giillvr IH'trfii'Cnndc dess ;ilannhcrcdsJ.;ap v;1d om h:dvordinaric 

hr;llldk!'lr fir st:td)'.:il~. 

12 ~' 

Konumma l b ranukb~.rs personalstyrka för av b rens ~ 

uppgj fter erforderliga rr'aterielen samt brandkårens :::t1annberedsbp skall varatU 

räckliga i anseende till kommunens av ,bygg'-

n:tclss~lttet, r i sken för skogsbrcmd, antalet 

ningar, antalet industrier och upplagsområden, 

för oljeskador samt eventuellt förekommande 

Har särskilda besttbmnelser om och 

pcrsonsiikerhetcn far] 

och 

de i 15 § avsedda byggnader, och områden samt beträffande 

erforderliga anordningar och materiel skall de sålunda utfärdade bestännnel 

beaktas vid bedönmingen av i l mom. personal- och materielbehov samt av 

1 1 mom. avsedel grad av al 
Ti 11)1/llli'.cll t i Il v:1t!Cil Uil' sliickning av h sl\;dl ord1ws <i ;ttt den 1. :.m-

secnJc till förhällandena på orten är räcklig. 

n~. 

L:mdsbpets myndigheter och i nr1ittningar tir skyl el i .r;a att g i va brandmyndig 

na handrilckn ing v id j denna lag avsedd veTksamhet. 1\ngi\ende Cörfaramlet vid 

h:lllan om och givande av handräckning utfärdar landskapsstyrelsen vid behov 

stämmelser. 
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upplag samt zmdra tser som s 
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1 

od: 

l t 

(\ 

c l l (' 

l%' OTli 

~:~n_i 

sl 

S0Hl 

::~o.m 

sotas 

i nonl om 

20 §, 

CT 

la l l mom, 

ost t om 

:mförtros v 

l skog i 

brandplatsen, förbinde1severksa:mhet, 
samt efterröjning och -beva1ming. 

iJr j limförbara med i l mom, 
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22 ;. 

n :n som uppt!ickcr eller för vetskap om att brand utbrutit eller att 

:mnan olycka intr~Hfat el! er l10tar, och som icke omedelbart kan ::;liicka br::m-

dl' ll t•l kr :IVViirj;t J':tr:111, iil' sky!dip; ;l{t orl)rdrlijl igen d!il'Oill lllldt'rl'iitl;l d('lll, ~;u111 

:ir lll~~:tlf:t f'i'>r f":1r:m :iv<~n:.;onl :111 :!ll ;' i;i l:t o111 branden eller olycksll!illdel~·.c·n ncit :1U 

sj :i l v c f ter förrntiga genast vidtaga släcknings- eller räddilings:ltgärder. 

23 §. 

l ~ ''' tllliC'dvlkr:l ~-. Lk"kllin!'.:;- ulll-r rilddningsverksamllctcn ledes :1v hrand!H~r:ilct 

Jen konmtLm cWr branclen utbrutit eller annan olycka inträffat, s[lVidJ. ej annat 

~ir stadgat eller avtalat. 

Den i 3 § förutsatta planen f ör utvecklande och organiserande av brand- och 

riklcln i ngsvti sendc t i 1 andskapet bör upptaga nödigbefunna nännare anvisningar om 

ledningen och genomföraneJet av brand- eller räddningsverksamheten även för det fall 

:ttt br;md c l J er annail o.lycka hotar att H stirsl<:i..l t stor omfJ.ttning eller eljest 

knn bedömas såsom synnerligen farlig. 

24 §. 
För att s Hicka braneJ c ller hindra dess spridning eller för att avvarp eller 

begriinsa verkningama av andra olyckor har ledaren :för släcknings- eller rädd

ningsarbetet rätt att i nödig omfattning förordna att byggnader , upplag eller 

annan egendorn skall förstöras , dörrar brytas upp, hägnader avlägsnas, diken grävas, 

t riidbe.sdnd nedhuggas, mot el d;t r anEiggas eller andra för änd;:un~Het nödviinJ iga 

ii tc_;:.i r el c r v i J t :1gas. 

rör sHicknjngsarbete äger envaT rätt att taga vatten ur annans brunn eller fdn 

m1nat vattentag. 

De befogenheter som vid l edning av släcknings- och räddningsverksamhet ankommer 

p~'t myndighet får i den rnfm det tir uppenbart nödviindigt intill dess myndigheten 

övertar Jeuningen, utövas :iven av person som på gnmd av sin stöllning eller av 

:uman orsak kommer att l eda verksamheten. 

25 ~. 

rnva r arbetsför rerson , som be filmer sig ptt brandplatsen eller i dess ntirhct ~ 

är skyldjg att pti anmodan av ledaren för släckningsarbetet biträda vid släckningen. 

Då brandchef eller annan ledare för släckningsarbete så prövar nödigt~ är envar 

person i konununen, som th· i sdnd att utföra s läckningsarbete och som fyll t 18 

men ej 55 år skyldig att på kallelse ofördröjligen infinna sig på brandplatsen och 

deltaga i släcknings3tgiirderna, om han ej av giltigt skäl är därtill förhindrad. 
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,;1 1·cn el l er 

il 

1 

som 
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te ncklvtin-

smörjmedel 

r-

t i sl 

11 arvode 
som varit förem:'\ l för s llick-

e ta komnuncn rör i l 

Pit l fUJ!IS l ni av brnnd-
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l;·, 

76 
JiS 

l ; v V( r-

T s sa o ner lt sta.dgats 

SOlll d te, ut 

av landskapets 

skadel 

;~v minst s:munn ~;to ek, l om 

,J! sfa!Ict 

tagit l slilcknings-

l l mom. är sagt, till 

b c r se 

;!V s h rs /il 

c ler axmat sotare 1 sot 

ilar 

ar1nan 

1ning, om 

olycks s 

För 

er l 

mom,. ilr sa 

samt 1 s 

av 26 § l eller 2 mom, är landska·-

l till 

llllig som <'lsamkats materiel. 

~)( ~. 

1\nnnllllll, c>(JIII l:imll:ll· :IJlll:lll konllllllll eller lnnds illp och hist:'lnd vid ~;!.:id:-· 

11inp,:->· c· l kr riiddningsuppdr:1p, fi1· hc ti ntt crh?ilb er:;fittninp, hiirfi)l· 

l'nl ighct med vad som för slidana fall 5. 
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av 

Har 
ningsihgUnierna, om ej 

härjade 

skogsbrand 

av annan 

r om 

se 

statens 

§ 

b 

av 

av 

37 §. 
Ti11 kommun erlägges för driftskostnader för kcmrttunens och riit.lJ~· 

ningsväsende, med undantag av i 33 § ; landskapsandel 

en l 
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373 
av ko:; tn:H.lerna 

1\onniitUl k;m i nolll rwncn mr l :mdsknpcts ordinarie il.rsstut ut/:)vor i :~:; ~ nvscdd 

Lmdsbpscmdel enligt prövning beviljas landskapsunderstöJ, då detta av sarskil

Ja skäl anses nödv~indigt. 

8 kap. 

Tv,lng_smc~~l och st ra f [. 

39 §. 
Råder inom korrununs brand- och räddningsväsende betydande missförhållanden, 

som ej på annat sätt kan avhjälpas, bör landskapsstyrelsen med lämpliga tvångs

åtgärder förm<1 kommunen att fullgöra s 

40 §. 
Vid överträdelser av eller vid försummelser att följa dern1a landskapslag 

eller med stöd diirav utfärdade stadganden 

styrelsen vid förelagt vite eller 

föres p:"1 elen försu.ml i ges bekostnad, ålägg:1 

fullgöra vad som underlåtits. 

Utföres något på J.en förswnl iges 

börande kommun och indrives av den 

indrivning av skatter och avgifter i 

41 §. 

föreskrifter kan landskaps-

att det som underliitits eljest ut

att rätta övortrtidelse eller att 

l 

kostnaden1a av veder

ordning som är stadgad om 

l:r;Jmp/lr vid hr;mdsyn, att !'ör brandskyddet ut:ftirdade stadganden eller bc

:;tiiriilllt'iscr ('j ial<tLtgits, iigcr brandsyncCörrUttarcn riitt att Cörbjuda förLtrancle 

:;om !lvcntyrnr br:mdsiikerheten c11cr pilbjuda att bristfiillighct eller Cörsw1unelsc 

inom utsatt tid skall avhjälpas. 

AnmärYJ1ingar emot brandsyneförrättares förbud eller påbud skall framföras 

till vederbörande brandnämnd, 
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4 §~ 

av 

l ]_ 

rätten 

av vad l 9 ':i 
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45 §o 

Aiigående 

JJK:lde ll er och rrå tt ävensom om 

:rrhctc 

s l 

e .i 

i1 

eller veder-

för behandling. Om 

rav ut 

se 1 

ler om 

om kommunalförvaltning 

28 

ser 

om 

l 

I 

§§ 

samt ~redskap, 

och räddnings

icke land-

landskapet 



av 

av i 

av 

lag, 

så att 19, §§ 

l j 1978. 

av 

j 

l 

I 8 § § 4 mom, 

8 ' 

i 

Angående avgifter för 

om 

stöd av 18 § 3 mom, 

l l j 

se från stadgandena i 11 § 3 mo m. vara est avlönad av 

korrunill1en. 
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I 37 § avsedd landskapsandel erlägges första g2lngcn till konununcr som 

tillhör bärkraftsklasserna 1-3 för 1976 års, 4-7 för 1979 års och 8-10 för 

1981 års driftskostnader . 
I 9 mom. avsedd landskapsandel erlägges för utgifter till följd av av

lönande av ny personal under åren 1977 och 1978 inom de gränser som bestämts 

i landskapets ordinarie årsstat. 

Mariehamn den 30 december 1976. 

a~ &t11t~t~-~~ 
Alari~g~~ ~ 

Chfis~nsson. 
L a n t r å ~ d 

Lagberedningschef 


