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s s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om motorfordon i landskapet 

Åland. 

Jämlikt 29 § 9 mom. landskapslagen om motorfordon i landskapet llland 

kan polismyndighet berättiga lämplig person bosatt inom distriktet att 

meddela viss person undervisning för erhållande av :privat körkort för 

personbil. Detta förfarande utgör ett undantag från huvudregeln i 1 

mom. av samma paragraf att körundervisning 0 kall meddelas av bilskola, 

varför även dylikt tillstånd åt enskild person kan meddelas endaot då 

särskilda 0 käl det påkallar. Såsom sådana särskilda skäl har ansetts i 

främsta rummet nära släktskap. 

Under senare tid har det dock visat sig, att någon enhetlig till

lämpning av stadgandet icke skett i de olika polisdistrikten inom 

landskapet. Dessutom har enligt landskapsstyrelsens uppfattning ett för 

stort antal personer erhållit sådan privatundervisning, vilka enligt 

det ovannämnda egentligen borde höra till undantagsfallen. 

Emedan undervisningen i bilskolorna står under noggrann kontroll av 

trafikinspektören och lagstiftningen dessutom ställer rätt stora krav 

på bilskolornas utrustning och lärarnas kompetens, är det uppenbart 

att en sådan undervisning uppnår en tillfredsställande nivå, medan den 

privata undervisningen, om den får en alltför stor omfattning 1 kan ut

göra en äventyrande faktor för trafiksäkerheten. 

Landskapsstyrelsen har därför också prövat frågan därom huruvida o

van anförda synpunkter skulle motivera, att landskapsstyrelsen även bor

de förbehållas rätten att meddela tillstånd till privat undervisning. 

det av praktiska skäl kunde anses ändamålsenligt, att dylika till 0 tånd 

fortsätt11i11gsvis skulle kun11a meddelas av polismyndighet, då fråga är 

om make eller nära anförva11t, har landskapPstyrelsen stannat vid att 

föreslå landPtinget en sådan ändring av 29 § 9 mom. att då fråga är om 

beviljande av tillstånd, som föranleder sär 0 kild prövning, ärendet Pkul

le handläggas av landQkapsstyrelsen, medan åter tillstånd för per 0 0"r, 

att undervisa make eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led sku 

le beviljas av polismyndigheten i distriktet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får l~ndskapcistyrelsen vördsamt 

förelägga landstinget till antagande 
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angående ändring av landskap slagen om motorfordon i landskapet Åland. 
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I enlighet med Ålands landstings beslut ändra~ 29 § 9 mom, landskapP

lagen den 4 december 1958 om motorfordon :l lar1d skapet ~land ( 25/58); så

dant det lyder i landskapslagen den l5 ap~il i966 (5/66) såsom följer: 

r 29 §. 
.... 

g, Land8kapsstyrelsen mä, då särsk:Llda qkäl d~t påkallar, berättiga 

lämplig perAon, som inne-h~r giltigt körkort _ för bil och äger min8t tre 
är8 körpraktik, att meddela vi~s per~on undervi~n:ing för erhållande av 

privat körkort för per~ohbil~ Polismyndighet i PÖkandenR herrlort må 

dock bevilja ~ådant till~tänd, om de n, 80m Pkall meddela underviPning, 

är gift med eller stär i rätt upp- eller nedstigande 8läktskap till den, 

som Pkall erhålla underviPning. Dylika tillstånd meddelaR skriftligen 

för högPt tre månader och mä icke utan giltig anledning förnyas. 

Mariahamn den 13 augusti 1968. 
På land skapsstyre lsens vägnar: 

Isaksson . ;'J 
Lagberedningssekreterare \;~-~~n. 


