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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
till Landstinget med förslag till
landskapslag angående ändring ~ 10 ~
landskapslagen om motorfordonsbyrfin.
I 10 § landskapslagen om motorfordonsbyrån (9/75) stadgas
bl.a. om kompetensvillkor för trafikinspektören och besiktningsman. Enligt paragrafens bestämmelser skall trafikinspektören ha avlagt maskiningenjörsexamen vid landets tekniska högskola eller vid tekniskt institut avlagt ingenj~rsexamen inom
rnaskinbyggnadsavde lningen el ler studieinriktningen för bi 1 te knik. el ler utomlands avlagt motsvarande examen. Desiktningsmcn skall ha avlagt bilteknikerexamen vid teknisk skola. För
båda tjänster fordras körkortsinnehav av klass ABCE.
Numera strävar man till att utforma kompetenskrav utan
detaljerade krav på viss studieinriktning och examen. I
stället bör man göra en lämplighetsbedömning i det enskilda
fallet. Landskapsstyrelsen anser därför att de alternativa
examenskraven i gällande lag förenklas till ett krav på liimplig teknisk examen. Likaså bör kravet på körkort av klass
ABCE lindras. Redan gällande landskapslag om körkort (39/7~)
tillåter innehavare av körkort av klass ABC att provköra
fordon av klass D och E. Dessutom försvårar nuvarande bestHrnmelser bl. a. tillsättningen av ifrågavarande tjänster.
Rikets motsvarande bestämmelser i förordningen om bilregistercentralen (FFS 121/68) ändrades den 29 augusti 1975
(FFS 695/75). Kompetenskraven för tjänster som motsvarar
de som finns vid motorfordonsbyrån gavs en allmän utformning,
bl.a. genom att ett lämplighetsrekvisit infördes. Körkortsklassen för nämnda befattningshavare bestämdes till ABC.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget
till antagande

L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 10 § landskapslagen om motorf@rdonsbyrån.
I enlighet med landstingets beslut Undras 10 § 1 mom. 1 och
2 punkterna landskapslagen den 6 mars 1975 om motor[ordonsbyrän
(9/75) som följer:

- 2 10 §.

Kompetensvillkor är
1) för trafikinspektören: vid tekniskt institut avlagd, för uppgiften
lämplig ingenjörsexamen, förtrogenhet med bilbranschen och innehav av
körkort av klass ABC;
2) för besiktningsman: för uppgiften lämplig teknikerexamen, förtrogenhet med bilbranschen och innehav av körkort av klass ABC;

Denna lag träder i kraft den
Mariehanm den 4 september 1979
Lantråd
Tillfällig lagberedningssekreterare

