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LANDSKAPSLAG
om ändring av räddningslagen för landskapet Åland

Föredragen för Republikens President den 23 augusti 2013
Utfärdad i Mariehamn den 3 oktober 2013
I enlighet med lagtingets beslut1
upphävs 5 § 3 punkten räddningslagen
(2006:106) för landskapet Åland
ändras inledningssatsen till 5 §, 5 § 2 punkten, 15 § 1 mom., 31 § 1 mom., rubriken till
9 kap., 55 §, inledningssatsen till 56 § 1 mom.,
56 § 1 mom. 3 punkten, 56 § 2 och 3 mom., 64 §
1 mom., inledningssatsen till 65 § 1 mom., 68 §
1 mom. och 89 § samt
fogas till lagens 90 § ett nytt 4 mom. som
följer:
5§
Landskapsregeringens uppgifter
Landskapsregeringen ska
-----------------------------------2) leda och utöva tillsyn över räddningsverksamheten i landskapet samt
----------------------------------15 §
Larm- och biståndsplanering
Kommunens räddningsmyndighet, Ålands
polismyndighet samt övriga myndigheter, vilka
med stöd av denna lag eller annan lagstiftning
givits uppgifter inom räddningsväsendet, ska i
samråd utarbeta en för hela landskapet gemensam larm- och biståndsplan.
-----------------------------------31 §
Öppen eld och annan brandfarlig verksamhet
Totalt eldningsförbud utomhus råder inom
tätbebyggt område och inom övriga delar av
1
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landskapet under tider då varning för skogsbrand är utfärdad, med undantag för eldning
i för eldningsändamål särskilt avsedda anordningar. Med tätbebyggt område avses område
som angetts med vägmärket för tätort. Under
tider då varning för skogsbrand är utfärdad
råder även förbud att använda redskap och
anordningar som på ett okontrollerbart sätt
kan orsaka brand i naturen. Med räddningschefens tillstånd får dock eldning och användning
av ovan avsedda redskap och anordningar ske
som ett led i utövningen av skogsindustriell
verksamhet.
-----------------------------------9 kap.
Central alarmeringsförvaltning
55 §
Allmänt
Ålands polismyndighet sköter mottagande
av nödmeddelanden och alarmering av räddningsenheter.
Polismyndigheten kan samarbeta med andra myndigheter som bedriver en sådan verksamhet som ansluter sig till polismyndighetens verksamhet enligt denna lag. Närmare
bestämmelser om samarbetet kan utfärdas i
landskapsförordning.
56 §
Uppgifter
Ålands polismyndighet ska vid alla tidpunkter på dygnet
------------------------------------
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3) lämna ut information till myndigheter för
vilka det är av betydelse att få tillgång till
uppgifter som med stöd av denna lag ska registreras hos Ålands polismyndighet och uppgifter
som inte behöver registreras men ändå finns
tillgängliga hos polismyndigheten vid skötseln
av åligganden enligt denna lag samt
-----------------------------------Ålands polismyndighet kan också handha
andra uppgifter än de som nämns i 1 mom. om
de inte är av sådan omfattning eller art att de
försvårar utförandet av de i 1 mom. avsedda
uppgifterna.
Polismyndigheten har för utförande av sina
uppgifter enligt denna lag rätt att få identifieringsuppgifter i enlighet med bestämmelserna
i lagstiftningen om integritetsskydd vid telekommunikation och datorskydd inom televerksamhet.

68 §
Behandlingen av uppgifterna i
åtgärdsregistret
Uppgifterna i ett åtgärdsregister får utlämnas till Ålands polismyndighet och andra
räddningsmyndigheter. Uppgifterna får även
utlämnas till andra myndigheter och forskningsinstitut under förutsättning att uppgifterna används i undersökningssyfte som ett led
i vetenskaplig forskning om olyckor.
------------------------------------

64 §
Alarmdataregister
Ålands polismyndighet ska föra ett alarmdataregister över de nödmeddelanden som
mottagits och de åtgärder som vidtagits med
anledning därav.
------------------------------------

90 §
Undersökning av olyckor
-----------------------------------Polisen ska företa en polisundersökning enligt 6 kap. 1 § i polislagen (2013:87) för Åland för
att reda ut brandorsaken vid sådana eldsvådor
som har lett till dödsfall, personskador eller
betydande egendomsskador.
__________

65 §
Införande av uppgifter i alarmdataregistret
I alarmdataregistret får Ålands polismyndighet införa uppgifter som
------------------------------------

89 §
Skyldighet att lämna ut uppgifter
för statistikföring
Om skyldighet för kommunens räddningsmyndighet och Ålands polismyndighet att lämna ut uppgifter för statistikföring föreskrivs i
statistiklagen (1994:42) för landskapet Åland.

Denna lag träder i kraft den 1 november
2013. Lagens 90 § 4 mom. träder dock i kraft
först den 1 januari 2014.
__________
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