ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2010

Nr 98

Nr 98
LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om Ålands polismyndighet

Utfärdad i Mariehamn den 16 december 2010

Med stöd av 2 § 3 och 4 mom. och 4 § 3 mom.
landskapslagen (2006:106) om Ålands polismyndighet
ändras 5 § landskapsförordningen (2000:4)
om Ålands polismyndighet samt
fogas till 2 § nya 5 och 6 punkter och till 3 §
nya 6 och 7 punkter samt till lagen ett nytt
2a kap. som följer:
2§
Tjänster
Vid Ålands polismyndighet finns, förutom
tjänsterna som polismästare och överkommissarie, följande tjänster:
-----------------------------------5) alarmmästare, samt
6) alarmoperatörer.
3§
Behörighetskrav
Behörighetskrav för tjänsterna som:
-----------------------------------6) alarmmästare är examen på befälsnivå för
räddningsväsendet eller yrkeshögskoleexamen
med lämplig inriktning och god kännedom om
räddningsväsendet jämte anslutande verksamheter samt

7) alarmoperatörer är alarmoperatörsutbildning som godkänts av landskapsregeringen.
5§
Utnämnings- och anställningsbefogenheter
för polismästaren
Polismästaren utnämner tjänstemän till de
tjänster som anges i 2 § 1-6 punkten samt
anställer tillfälliga tjänstemän och personal i
privaträttsligt anställningsförhållande.
2a kap.
Landskapsalarmcentralen
5a §
Alarmcentralens organisation
Alarmcentralen utgör en avdelning inom
Ålands polismyndighet.
Alarmcentralen ska utrustas och organiseras
så att den kan fullgöra sina uppgifter även i
störningssituationer. Alarmcentralen kan samarbeta med andra myndigheter om personal
och teknik.
Alarmcentralen bemannas av en alarmmästare och alarmoperatörer. Alarmmästaren leder verksamheten vid alarmcentralen. Alarm-
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operatörerna sköter alarmcentralens löpande
drift.
5b §
Uppgifter
Landskapets alarmcentrals huvuduppgift är
att dygnet runt kunna mottaga nödsamtal och
snabbt och effektivt alarmera räddningsenheter. Övrig verksamhet på alarmcentralen får
inte vara av sådan omfattning eller art att den

riskerar att försvåra utförandet av huvuduppgiften.
________
Denna förordning träder i kraft 1 januari
2011.
Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder
i kraft.
__________
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