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UTLÅTANDE ÖVER UTKAST TILL 
REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN 
MED FÖRSLAG TILL LAGAR OM ÄNDRING AV 
RÄDDNINGSLAGEN OCH AV VISSA ANDRA 
LAGAR 

Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att inkomma med utlåtande 
gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 
räddningslagen, lagen om Räddningsinstitutet, lagen om 
brandskyddsfonden och vissa andra lagar. Ändringarna föranleds främst 
av lagstiftningen om inrättande av landskap, genomförande av 
landskapsreformen och omorganiseringen av statens tillstånds-, 
styrnings-, och tillsynsuppgifter samt av stadsrådets förordning om 
ändring av reglementet för statsrådet. I räddningslagen görs vissa 
ändringar i fråga om bekämpning av oljeskador och 
fartygskemikalieolyckor, lämnande av bistånd till utlandet vid 
räddningsinsatser och mottagande av internationellt bistånd vid 
räddningsinsatser, avgifter som tas ut för felaktiga larm från brandalarm 
anläggningar, utbildning för räddningsverkets personal i bisyssla och 
avtalspersonal samt inrättande av skyddsrum. Systematiken för 
bestämmelserna om befolkningsskydd görs tydligare. De föreslagna 
lagarna avses träda i kraft den 1januari2020. 

Landskapsregeringens utlåtande: 

Ålands landskapsregering konstaterar att enligt 18 § 6 p. 
Självstyrelselagen för Åland (1149/1991) tillhör brand- och 
räddningsväsendet landskapets lagstiftningsbehörighet. Enligt 27 § 28 p. 
tillhör befolkningsskyddet rikets lagstiftningsbehörighet. Rikets 
räddningslag gäller således på Åland endast till den del befolkningsskydd 
och inrättande av skyddsrum berörs. Åland har en egen räddningslag 
ÅFS 2006:106. 
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Räddnings lagen 
2 (2) 

Enligt självstyrelselagen deltar landskapsmyndigheterna i 
befolkningsskyddet i enlighet med vad som stadgas i en 
överenskommelseförordning. Enligt Presidentens förordning om skötseln 
i landskapet Åland av förberedande uppgifter för undantagsförhållanden 
(FFS 900/2000) ska de förberedande uppgifterna som ankommer på 
rikets myndigheter skötas gemensamt av rikets och landskapets 
myndigheter. För de uppgifterna finns en samrådsdelegation för 
beredskapsärenden med representanter från rikets och självstyrelsens 
myndigheter. I propositionen föreslås att Statens ämbetsverk på Åland 
allmänt ska sköta samordningen av de befolkningsskyddsförberedelser 
och befolkningsskyddsarrangemang som gäller landskapet Åland. 
Landskapsregeringen anser att samrådsdelegationen för 
beredskapsärenden även fortsättningsvis bör ha samma roll och uppgifter 
som i dagsläget. I dagsläget utför till exempel Statens ämbetsverk på 
Åland och Landskapsregeringen gemensamma inspektioner av 
befolkningsskyddet och övrig beredskap i kommunerna. Av förslaget 
framgår det inte klart vilka uppgifter som ska skötas av gemensamt av 
samrådsdelegationen. Detta bör preciseras i förslaget eller i kommande 
ändringar av räddningslagen. 

Skyddsrum 
På Åland bör det fortsättningsvis vara Statens Ämbetsverk på Åland som 
kan bevilja vissa lättnader i anknytning till inrättande av skyddsrum. 
Detta för att få en enhetlig linje då Åland har 16 kommuner. På Åland är 
det mer kostnadseffektivt att en myndighet sköter samtliga ärenden 
istället för att 16 olika myndigheter ska göra detta. 

Lagen om brandskyddsfonden 
Syftet med propositionen är att i lagen beakta de ändringsbehov som 
landskapsreformen i riket för med sig. Kommunerna i landskapet Åland 
är mottagare av understöd från brandskyddsfonden. I förslaget 
konstateras att kommunerna fortsättningsvis kan stå som mottagare av 
understöd vilket är en förutsättning för att understöd också ska kunna 
betalas ut till de åländska kommunerna. 
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