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SAMMANFATTNING 

Motionens förslag 

nr 11 

HM nr 148 

I ltm Jan Liljehages m.fl. hemställningsmotion föreslås att landskapsstyrelsen skall 

utfärda direktiv om utökad undervisning och information om rattfylleri i bilskolornas 

läroplan. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Utskottet har i flera tidigare sammanhang berört rattfylleriproblematiken. I betänkandet 

nr 29/1991-92 med anle.dning av landskapsstyrelsens förvaltningsberättelse för år 1990 

redogjorde utskottet för rattfyllerisituationen i landskapet och framförde olika förslag 

för att nedbringa rattfylleriet. Utskottet hänvisade till att en av landskapsstyrelsen 

tillsatt arbetsgrupp 1984 föreslog olika åtgärder i frågan, bl.a. att upplysningen till 

körkortsaspiranter ökas. Enligt vad utskottet erfarit uteblev dock i stort sett effekterna 

av arbetsgruppens förslag. I betänkandet berörde utskottet också möjligheterna till 

utökad information vid A-kliniken för dem som efter att ha dömts för rattfylleri måste 

ansöka om nytt körkort. 

I samband med behandlingen av ett förslag till ändring av körkortslagen (Ls fr nr 

7/1992-93) inhämtade utskottet uppgifter om att frågan om alkohol och trafik enligt 

kursplanen skall ingå i bilskolomas undervisning och i det material som utnyttjas i 
undervisningen. Intresse finns att i körkortsutbildningen ge ökat utrymme för frågan. 

Olika åtgärder som samverkar till att nedbringa rattfylleriet är nödvändiga och viktiga. 

Hit hör upplysning, övervakning och straffbestämmelser men också undervisningen i 

bilskoloma. Utskottet vill i sammanhanget understryka betydelsen av att de 

myndigheter och institutioner som har uppgifter i anslutning till trafiksäkerhets- och 

nykterhetsarbetet engageras även inom trafikundervisningen. Exempelvis kunde 

landskapets trafiksäkerhetskonsulent och A-klinikens personal inom ramen för sina 

tjänster utnyttjas för ändamålet. 

Enligt utskottets bedömning l<Jävs inte i första hand nya direktiv för 

trafikundervisningen. Viktigare är att motorfordonsbyrån i sin övervakning av 



- 2 -

bi1skolorna uppmärksammar att också frågan om alkohol och trafik beaktas i 
undervisningen på ett praktiskt och realistiskt sätt I detta sammanhang vore det av 

betydelse att, enligt vad utskottet ovan anfört, kunna tillföra undervisningen resurser 

utifrån. 

Utskottet har också erfarit att en av landskapsstyrelsen tillsatt arbetsgrupp bereder olika 

aktivititer och åtgärdsförslag i anslutning till att år 1993 skall uppmärksammas under 

temat "Nykter vid ratten". Förutom åtgärder som avser rehabilitering av personer som 

dömts för rattfylleri torde gruppen även framlägga förslag som hör ihop med· 

undervisningen i skolor och bilskolor samt med förarexamen. Gruppen har delvis 

tillsatts som resultat av lagtingets behandling av landskapsstyrelsens berättelse för år 
1990 (se ovan). 

Av de orsaker som framkommit ovan anser utskottet att motionen inte föranleder någon 

hemställan från lagtinget. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 5 april 1993 in begärt lagutskottets yttrande över motionen. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Eriksson, vice ordföranden 

Sundback, ledamoten Christer Jansson och ersättaren Sjöstrand. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 22 april 1993 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget förkastar hemställ

ningsmotionen nr 148/1992-93. 

Sune Eliksson 

Lars Ingmar Johansson 


