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Ls framst. nr 1.

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till landskapslag om motorfordonsbyrån.
Den 18 oktober 1973 gav den av landskapsstyre!sen tillsatta trafiklagskommi tten ett betänkande, innehållande förslag till inrättande av
en landskapsstyrelsen underställd motorfordonsbyrå. Motorfordonsbyrån
skulle enligt kommittens förslag motsvara rikets bilreg:iåercentral9
vars organisation kolillJitten använt soo modell vid uppgörandet av sitt
förslag.
I 3 § landsk:apslagen ora landskapet Ålands centrala ä:obetsverk (25/73)
stadgas att registrering och övervakning av fordon ankommer på kansliavdelningens allmänna byrå. Motorfordonsbyrån föreslås dock: bli en från
et centrala äwbetsverket fristående byrå. Tillsynen över dess verksauhet skulle emellertid på i ämbetsverkslagen angivet sätt handhas av
avdelningens allmänna byrå.
landskapsstyrelsens uppfattning bör ootorfordonsbyrån vara
delad i en administrativ och en teknisk sektion. Motorfordonsbyrån
skulle dock fungera såsom ett chefsämbetsverk ued trafikinspektören
såson chef.
~irenden so:o rör inteckning i buss och lastbil är av rikslagstiftningsnatur och handhas i riket av bilregistercentralen. För att möjliggöra inteckning i bussar och lastbilar registrerade i landskapet
avser landskapsstyrelsen att geno:o en överenskomwelseförordning på
landskapsstyrelsen överföra de förvaltningsuppgifter so:o sammanhänger
med inteckningsförfarandet.
Deta!j:ootivering.
1 §. Benäruningen raotorfordonsbyrån är häLJtad från landskapslagen om
körkort (39/73), vilken lag förutsätter existensen av en sådan byrå.
~ Om de uppgifter sor;:1 ankom111er på Dotorfordonsbyrån stadgas närlilare i landskapslagen OL.l motorfordon (25/58) och landskapslagen o:o
körkort (39/73), varför :oera detaljerade bestärmelser därom ej erfordras i detta sa:cJuanhang .
.1...§.. Vid ootorfordonsbyrån torde behövas oinst tre ordinarie tjänster. Vid behov kan inrättas ordfriarie och extraordinarie befattningar.
10 §. Kor:ipetensvillkoren för besiktningsman föreslås bli desao.Da sou
i riket.
Koopetensvillkoren för trafikinspektör skulle i stort sett sa.1Jhlanfalla Eied nugällande bestäooelser härOin i la:ndskapslagen OLl wotorfordon.
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Dock föreslås en sådan forLmlering att även utoulands avlagd exawen
sorJ ootsvarar i stadgandet näDnda exanina skulle uppfylla koupeten skraven.

13 §.
.......,__

I syfte att nä ett enhetligt systeu och för att undvika koo-

pensationsprobleu föreslås att avgifterna för tjänsteförrättningar
och expeditioner skall utgå i enlighet ned i riket gällande bestäi:melser.

15 §, Begränsningen av trafikinspektörens och besiktningsGans rätt
att idka näringsvcrksaohet är dens8.1Jli1a sou ingår i nu gällande bestäL1uelser i landskapslagen or.J motorfordon. Någon anledning att på enahanda sätt begränsa även övriga tjänsteuäns rätt till näringsutövning
torde ej kunna anses föreligga.
12_~. Tjänstebeteckningen för nuvarande k:.:mslist av högre löneklass
ändras till registerföreståndare. För övrigt behöver ingen tjänsteoubildning företagas.
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande
L a n d s k a p s 1 a g
ou uotorfordonsbyrån.
I enlighet sed Landstingets beslut stadgas~
1 kap.
Alluänna bestä:unelser.
1

§.

Registreringen och besiktningen av ootorfordon saut förandet av
körkortsregister handhas av en landskapsstyrelse11 underställd 1Jotorfordonsbyrå.
2 §.
På uotorfordonsbyrån ankouner
1) att föra register över uotorfordon och släpvagnar i enlighet
ued vad däro:LJ stadgas i land.Skapslagen ou uotorfordon i landskapet
hand (25/58);
2) att föra körkortsregister i enlighet Lled vad därou stadgas i
la.ndskapslagen ou körkort ( 39/73);
3) att verkstlilla besiktning av uotorfordon och anordningar;
saut
4) att utföra övriga åligganden, sou enligt vu.d därou är särskilt
före skri vet ankou"Jer på , ·byrån.
2 lcap.
Organisation.

-33 §.
Vid uotorfordonsbyrån finns följande tjänster~ trafikinspektör 9
besiktningsoan och registerföreståndare,
Inoo r~-1en för i ordinarie årsstaten anvisade anslag kan vid cotorfordonsbyrån inrättas ordinarie och extraordinarie befattningar.
4 §.
Vid ~otorfordonsbyrån finns en registersektion och en teknisk
5 §.
Registersektionen handhar de ärenden 9 vilka berör 1:.::iotorf ordonsbyråns förva1tning 9 !Jnel!get, ekono:L-1i och bokföring saot registrering och
autouatisk databehandling, ävensou övriga ärenden, vilkas handläggning
ej uppdragits åt tekniska sektionen.

6

§.

Tekniska sektionen handhar ärenden son angår besiktning och förarexauen.
7 §.
Chef för uotorfordonsbyrån är trafikinspektören.
Trafikinspektören åligger att leda ootorfordonsbyråns verksaIJhet
och övervakn, att de på byrån o.nkou:_;ande uppgifterna handhas ändaL:ålsenl:Lgt. Han skall även följa den alluänno, utvecklingen på sitt verk83.Lihetsouråde saut to.gn initiativ och utarbeta förslag till nödiga refor::Jer och förbättringar.
8 §.
R0gisterföreståndaren skall leda och övervaka registersektionens
verkscuJhet fördel0, uppgifterna inoo sektionen 9 bereda på denna an1m__1uande ärenden och tills\:;', ntt dc;ssa behandlas snabbt och or.:;sorgsfull t.
y

9

§.

Bcsiktningsoan skall
1) verkställa besiktning av i landskapslagE.m on uotorfordon i landskapet Ålnnd näundn fordon och anordningar;
2) verkställa förarexauina;
3) övervnkn användningen av uotorfordon i trafiken i enlighet ned
Vnd därou särskilt är stadgat eller föreskrivet; saot
4) utför2 de övric;o.. uppgifter sou enligt regl0uente ankouuer på
honou.
Trafikinspektören fungerar i sin tjänsteutövning jäuväl soD besiktnings~Jan.

-43 kap.
Koopetensvillkor.
10 §.
Koopetensvillkor är
1) för trafikinspektören: i landet vid teknisk högskolas uaskiningonjörsavdelning avlagd diplouingenjörse..xauen eller vid tekniskt
institut avlagd ingenjörsexaDen inmJ Daskinbyggnadsavdelningen eller
studieriktningen för bil teknik eller uto:Lilands avlagd r.10tsvarande
exa:Jen 9 förtrogenJ.wt ::.Jcd bilbranschen och innehav av körkort av klass

ABCE;
2) för besiktningsu:m ~ vid teknisk skola avlagd bil teknikerexaoen,
förtrogcmhet ued bilbranschen och innehav av körkort av klass ABCE;
3) för registc:;rföreståndaren~ för tjänsten läuplig slutexanen vid
högskola.
Koupetensvillkor för övriga befattningshavare är sådan skicklighet
och för:Jåga sou ett fr0i2gångsrikt handho.vande av befattningen prövas
kräva.
Landskapsstyrolsen kan på särskilda skäl bevilj~ undantag från i
1 ;Jo::'° stadgade koupetcnsvillkor.
11 §.
Angåend~ besättande av tjänst vid ootorfordonsbyrån är gällande
vad OiJ besättande av tjänster i landskapslagen ou landskapet Ålands
ccmtrnla äDbctsvcrk (25/73) är stadgat.

12

§.

Angående tjänstcL:ännens vid Liotorfordonsbyrån rättigheter och skyl-~
digheter gäller i tilläLlpliga delar vad ou landskapsförvaltningens
tjänstc.:.Jän och befattningshavare är st.:idgat.
13 §.
För trafiki11spektör211s och besiktningsuans tjänsteförrättningar och
expeditioner? för vilka stäupelskatt icke skall utgå 1 uppbärs avgifter
i enlighet L10d vad i riket är stadgat, dock sålunda att avgifterna erlägges till landskapet.
Staten, landsko.pct och deras inrättningar är befriade från i 1 uo:L.J.
stadgade avgifter.

14 §

0

Trafikinspektören och besiktnings~..tan skall vid tjänsteutövning vo.ro.
förseddo. oed av landsko.psstyrelst:::n fastställt tjänsteuärke, sou bör uppVisas vid c..nfordran.

15 §.
Trafikinspektören och bcsiktningfä~an får ej i någon for~J i förvärvs~8Yfte dclto..go. i tillverkning eller iståndsättande av handel ued eller

-5försäkring o..v i d e nna l o..g o..vscdd2 fordon e ller anordningar ell e r d elcr
eller tillbehör till dcIJ. 9 ej h e ll er i hand e l ue d bränsl e och s :uörj ocdel eller i 0.11110..n v erkso..Dh e t 9 sou knn anses ofören li g Ded trafikinspektörens eller b es iktningsu o..ns stä llnin g och ål igga nden .
16 §.
:Motorfordonsbyrå n är b e rätti go..d till ho..:!.1dräclrning av polisuyndi gh _; t.

17 §.
Närn are bestä:uL.ielsc:r ci.ngåc:inde IJotorfordonsbyrån 9 dess sektioner
och tjänsteuän utfärd o..s av l :::mdska psstyrelsen i regleuente .

18

§.

Lcrndsko..psstyrels en utfärdci.r vid behov näru:J.r e b e stäooe lser ou
tillfalpni ng en o.v d enn:i. lo.g u,enon l o.ndsko.psföro rdni n g .
4 k o.p.
Ikrnftträd e lse- och

övergån g sstetdt'~0,nden.

19 §.
Denn o.. l ag träd e r i kraf t den 1 a p ril 1975.
Vo.d i denn o.. l o.g är stad[Sc,t on tjänste:Jc.ns for::.:ie lln ko 0 p ete11s gäll e r
t: j de tj änst e:~;än vilko. utn::L.Jnts i stöd nv tidi i:Sc.r e gäll::m d 2 bestäu::_.e l scr.
Genou d enna 1 0..0 o;_;bildo.s d en nuvo.r o.nd c tjänsten so::::: k o..nslist av
hö gre lön ekl o..ss vid bilre g ist e rbyrå n till en tj ä nst soo re g isterför estån do..re 9 v o..rvid d en n uvo..ro..nd e k0,11slisten ut2n ~ insknin g nv lön eför!Jån e r öve rflytto..s till d en ny n tj ä nsten.
Ho.richa.~Jn ,

d en 13 scpt eub c r 1974.
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