STORA UTSKOTTETS betänkande nr 14/196970 oed anledning av landskapsstyrelsens
Fra.Dst. nr 40/1969.
fra.I:lställning till Ålands landsting wed
förslag till landskapslag oo polisve~(f
heten.
Landstinget, soo i ärendet fått oottaga lagutskottets betänkande nr
g/1969-70,har däröver inbegärt stora utskottets utlåtand~.
Efter behandling av ärendet har stora utskotte t beslutat oofatta
det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget, varvid
dock en owstilisering av 8 och 16 §§ saot 27 § 1 oor:1. befunnits påkallad, varför utskottet förty vördsaot får föreslå
att :Gandstinget oåtte antaga det i landskapsstyrelsens framställning ingående lag-förslaget i enlighet med lagutskottets bet~nkande, likväl sålunda, att 8 och 16 §§
I
sal:lt 27 § 1 moo. erhåller följande lydelse:
8 §.
Har polisen erhållit kännedom om brott eller föreligger grundat skäl
befara, att brott har blivit begånget, skall polisen ofördröjligen vidtaga åtgärder för att utreda brottet sa1.:it befordra den skyldige till
åtal , med beaktande av vad i 6 § är stadgat. UnderBökning. av målsägandebrott verkställes dock endast oo oål säganden aru~äler brotte t till åtal.
16 §.
Är förhör av någon nödvändigt för fullgörande av uppgift,som hör
till polisens verksar.ihetsområde, är vederbörande skyldig att på kallelse
av polisen inställa sig till förhör inoo det polisdistrikt, där han uppe~
håller sig, eller på polismyndighets i nämnda distrikt äobetsrULl, även
om detta är beläget utnnför polisdistriktet men på invidliggand e polisdistrikts område. Hörsa.rrn:iar han icke utan uppgivande av godtagbart skäl
kallelsen, må han på skriftligt förordnande av häktningsberättigad
tjänsteman hämtas till förhör.
27 §
För olycksfall, som drabbat den soo deltagit i räddningstjänst varo1j
stadgas i 24 §, erlägges ersättning ur landskapets ordinarie medel enligt de grunder, soL1 . stadgas för ersättning vid olycksfall i arbete, såframt icke den skadade eljest är berättigad till ersättning enligt lagen
om olycksfallsförsäkring (FFS 608/48) eller lagen om skada, ådragen i
IJilitärtjänst (FFS 404/48).
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Mariehaon, den 3 december 1969.
På storaa~»
t . k_971;tets vägnar:
/~
~
\ _--z:-. .
Alb · Johanason
~
· o~ förande
./. Erik Rask
sekreterare
Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden
~arik Häggblom,leda.IJöterna Gustav Adolf Boman, Sven Friberg,Sven Lemberg
B~rje Hagström,Erik Lundqvist,Carl Karlsson och Elmer Jansson samt ereattaren Peder Söderström.
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