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Svar på skriftligt spörsmål om att trygga avtalsbrandkårernas verksamhet
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 569/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Joonas Könttä /cent:
Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att trygga ställningen för avtalsbrandkårer och
garantera ett brandstationsnätverk som täcker hela landet i likhet med nätverket idag?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Enligt 25 § i räddningslagen (379/2011) ska det lokala räddningsväsendet ha ett räddningsverk
för skötseln av uppgifterna inom räddningsväsendet. Det lokala räddningsväsendet kan i räddningsverksamhet anlita en frivillig brandkår, anstaltsbrandkår, industribrandkår, militärbrandkår
(avtalsbrandkårer) eller någon annan sammanslutning som är verksam i räddningsbranschen enligt överenskommelse med dem. Det är fråga om ett avtalsförhållande mellan räddningsväsendet
i området och avtalsbrandkårerna. Regionala lösningar fattas i samarbete mellan avtalsparterna.
Enligt 52 § i räddningslagen ska räddningsväsendets myndigheter i mån av möjlighet främja verksamhetsförutsättningarna för frivilliga organisationer som anlitas i räddningsväsendets uppgifter.
I slutet av 2019 tillsatte inrikesministeriet en nationell samarbetsgrupp för avtalsbrandkårsverksamhet. Verksamheten utvecklas genom omfattande samarbete i samverkan med hela branschen
och aktörer som har en anknytning till branschen. I samarbetsgruppen som leds av inrikesministeriet finns representanter från regionförvaltningsverket, Räddningsinstitutet, räddningsverken och
organisationer inom räddningsväsendet.
Det nationella handlingsprogrammet för utvecklingen av avtalsbrandkårsverksamheten som samarbetsgruppen utarbetat har nyss varit på remiss och kommer att fastställas inom kort. Centrala
teman i handlingsprogrammet är säkerställande av verksamhetsförutsättningar för avtalsbrandkårer, klarläggande av arbetsgivarskyldigheter, utveckling av verksamhetsförutsättningar för avtalspersonal samt lägesbild och uppföljning. Samarbetsgruppen följer även aktivt upp aktuella projekt inom räddningsväsendet och civil beredskap och eftersträvar i möjlig mån att påverka dessa
projekt. Målet med programmet är att avtalsbrandkårer ska vara livskraftiga också tiotals år fram
i tiden. Detta mål kan uppnås genom att samarbeta för att stärka grunden för brandkårsverksamheten och fästa uppmärksamhet vid att verksamheten anses viktig, betydelsefull, förnuftig och
meningsfull. Välfungerande brandkårsförbund samt samarbete mellan olika personalgrupper och
aktörer utifrån en bra grund möjliggör att avtalsbrandkårsverksamheten fungerar väl.
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Räddningsväsendet utvecklas som en del av landskaps- och vårdreformen. Utkastet till regeringsproposition om reformen av ordnandet av räddningsväsendet är på remiss fram till den 25 september 2020. Enligt utkastet ska räddningsväsendet i fortsättningen organiseras av landskapen för
social- och hälsovård och Helsingfors stad som också ska ansvara för att ordna social- och hälsovård inom sitt område. I och med reformen stärks statens styrning av räddningsväsendet. En starkare nationell styrning främjar en allt enhetligare och därmed jämlikare produktion av tjänster
inom räddningsväsendet i hela landet. Syftet är att även utveckla räddningsväsendets verksamhet
som ett riksomfattande system.
Helsingfors 12.8.2020

Inrikesminister Maria Ohisalo

