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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

15/ 1988-89 med anledning av republi

kens presidents framställning till 

Ålands landsting om den av riksdagen 

antagna lagen om godkännande av vis

sa bestämmelser i konventionen om 

bistånd i händelse av en kärnenergi~ 

olycka eller ett radioaktivt nödläge 

samt om tillämpningen av konventio

nen. 

Landstinget har den 6 mars 1989 inbegärt utskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet, som hört landshövdingen Henrik Gustafsson och lantrådet Sune Eriks

son, får härmed vördsamt anföra följande. 

Den i framställningen berörda konventionen syftar till att reglera förhållandena då 

länder bistår varandra med experthjälp och utrustning i fall av en eventuell 

kärnenergiolycka. Ett liknande nordiskt avtal gäller ända sedan år 1965. Konventio

nen utgår från frivillighet vad gäller både lämnande och mottagande av bistånd. 

Konventionens bestämmelser har viss betydelse bl.a. för brand- och räddningsvä

sendets organisation och verksamhet i landskapet liksom för det samrådsförfarande 

inom befolkningsskyddet som förutsätts i förordningen om handhavande av bered

skapsuppgifter inom befolkningsskyddet i landskapet Åland (20/88). Utskottet vill 

för sin del understryka det angelägna i att det i landskapet finns beredskap även för 

sådana situationer som berörs av konventionen. Det är därför av vikt att man i 

samrådsdelegationen för befolkningsskyddet och i landskapets delegation för brand

och räddningsväsendet granskar resurser och beredskap liksom även beslutsgången 

mellan olika berörda myndigheter i händelse av en eventuell kärnenergiolycka i 

landskapets närhet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet, som konstaterar att landstingets 

beslut i ärendet skall fattas i den ordning 55 § landstingsordningen föreskriver, 

vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte ge sitt bifall till 

den i propositionen ingående lagens 

ikraftträdande i landskapet Åland till 



Mariehamn den 14 mars 1989 

':" 2.., 

de delar sagda avtal innebär avvikelse 

från självstyrelselagen, under förut

sättning att riksdagen godkänner pro

positionen i oförändrad form. 

Pä lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Christer Jansson, Karlsson och Wildöf. 


