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Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens
proposition med förslag till lag om ändring av 40 och
48 § i räddningslagen och om inrikesministeriets
förordning om ändring av inrikesministeriets
förordning om externa räddningsplaner
Bifogat finns utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 40 och 48 § i
räddningslagen samt inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om
externa räddningsplaner, vilka har beretts av inrikesministeriet. Avsikten är att förordningen ska
sättas i kraft i två etapper så, att de ändringar av definitionerna som kommissionen kräver
(allmänheten och den berörda allmänheten) ska träda i kraft redan i år.
Inrikesministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna sitt utlåtande om
inrikesministeriets utkast till förslag senast den 27 oktober 2021 kl. 16.00. Vi ber er sända utlåtandet
per e-post till inrikesministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@intermin.fi. Vi ber er ange
diarienumret VN/6154/2021 som referens för utlåtandena.
Ytterligare information ges av lagstiftningsrådet Annika Parsons, tfn 0295 488 279,
annika.parsons@intermin.fi.

Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka

Lagstiftningsråd Annika Parsons
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1. Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40
och 48 § i räddningslagen
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2. Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om
externa räddningsplaner
3. Förordningspromemoria (på finska)
Sändlista

Arbets- och näringsministeriet
Kommunikationsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Utrikesministeriet
Miljöministeriet
Inrikesministeriet/Polisavdelningen
Statsrådets kansli
Regionförvaltningsverken
Finlands Näringsliv
Kemiindustrin rf.
Skogsindustrin rf
Räddningsverken
Räddningsinstitutet
Polisstyrelsen
Finlands Hamnförbund rf
Strålsäkerhetscentralen
Traficom
Säkerhets- och kemikalieverket
Trafikledsverket

För kännedom inrikesminister Maria Ohisalo
kanslichef Kirsi Pimiä
statssekreterare Akseli Koskela
specialmedarbetare Sami Kerman
IM/Räddningsavdelningen
IM/Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen

