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LAGUTSKOTrETS BETÄNKANDE nr 7 /1983-84 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av S7 och 

4Y §§ landskapslagen om brand- och räddn1ngs

väsendet. 

Landstinget har den 18 november 1983 inbegärt lagutskottets yttrande över fram

ställningen. Utskottet, som hört räddningsinspektören Sven-Olof Boman, får 

hä1med vördsant anföra följande. 

Enligt förslaget skall genomförandet av landskapsandelssystemet ännu en gång 

framskjutas för vissa kommuners del. Kommuner som tillhör bärkraftsklass 6 

föreslås nu första gången erhälla landskapsandel för det egna brand- och 

räddningsväsendets driftskostnader för 1986 års kostnader i stället för 

fr.o.m. 1984. I bärkraftsklass 7 senareläggs erläggandet från 1984 års till 

1987 ärs kostnader och i klasserna 8 - 10 frän 1Y85 ärs till 1988 års 

kostnader. Ytterligare föreslås andelsprocenterna sänkta med fem procent

enheter i bärkraftskla;serna 2 - 10. De tidigare särskilda övergångsbestäm

melserna i 49 § 10 mom. rörande driftskostnaderna för alarmcentralen föreslås 

nu upphävda vilket innebär nägot minskade landskapsandelar för berörda 

kommuners del. 

Landskapsandelssystemet är sålunda nu så utvecklat att kommuner i bärkrafts

klasserna 1 - 5 erhäller andelar för driftskostnaderna för det egna hrand

och räddningsväsendet. Samtliga kommuner erhäller andel för sina kostnaaer 

för deltagande i alarmcentralen enligt den i lagen ingående skalan. Den nu 

föreslagna framskjutningen berör i praktiken ~1arieharnns stad samt Jomala 

och Hammarlands kommuner. Saltviks kommun befinner sig nu i bärkraftsklass 6 

men föreslås fr.o.m. 1Y84 nedflyttad till klass 5. 

Enligt vad utskottet inhämtat uppskattas förslaget innebära inbesparingar 

för landskapet under 1984 på cirka 700.000 mark. Med hänsyn till gällande 

kompensationsförfarande har utskottet ansett det vara nödvändigt att bi

falla förslaget. Utskottet konstaterar likväl samtidigt att det nu är fjärde 

gången som tidpunkten :fför erläggande av ifrägavarande landskapsandelar fram

skjuts och andra gången bidragsskalan Sinks. Enligt lagens urspvungliga 

lydelse från 1977 var bidragsskalan 20 - 75 procent och systemet skulle dä 
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ha varit fullt genomfört fr.o.m. 1981. 

Utskottet har rättat ett uppenbart misstag i 37 §. Avsikten har inte varit 

att ändra bestämmelserna rörande landskapets deltagande i ala11Ilcentralens 
driftskostnader. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagför

slaget i följande lydelse: 

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

angående ändring av j7 och 49 §§ landskapslagen om brand- och räddnings

väsendet. 

llngressen lika som i framställningen). 

37 §. 
Till kommun erläggs för kostnader varmed kommunen deltagit i den i 

5 ~ avsedda alarmcentralens anläggnings- och driftskostnader samt för 

driftskostnader för kommunens brand- och räddningsväsende, med undantag 

av i j3 § avsedda ersättningar, landskapsandel enligt följande procenttal: 

Kommuns bärkraftsklass 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

49 §. 
(Lika som i framställningen). 

Landskapsandel i procent 

75 

60 

50 

40 

35 

jO 

25 

20 

15 

10 
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(Ikraftträdelsebestännnelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 7 december 1983. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars lngmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid utskottets avgörande behandling: ordf. Sune briksson samt 

ledamöterna Andersson, Börje Eriksson och J-E.Lindfors. 


