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STORA UTSKOTTETS betänkande m 18/1960 över 

landskapsstyrelsens framställning (m 7/1960) 

till Ålands landsting med förslag till land

skapslag angående ändring av landskapslagen om 

motorfordon i landskapet Åland. 

Landstinget, som i ärendet emottagit lagutskottets betänkande 

m 3/1960, har inbegärt stora utskottets utlåtande. 
I 

Stora utskottet har hört landskapssekreteraren och landskapets 

bilbesiktningsman. 

Behandlingen i utskottet har givit anledning till uttalanden i 

nedannämnda avseenden jämte det detaljmotivering beträffande vissa 

ändringsförslag anföres. 

Ingressen. De paragrafer, som av stora utskottet föreslagits änd

rade, har införts i ingressen. 

~ Den i framställningen föreslagna ordningsföljden på där 

uppräknade motorfordon skulle måhända med hänsyn till fordonens stor
lek kunnat vara mer följdriktig, men har utskottet icke företagit 

några ändringar då bl.a. den knappa tiden icke medgivit kontroll av 

eventuella hänvisningar i texten i övrigt. 

16 §. Utskottet har, i enlighet med besiktningsmannens utlåtande, 

ansett att den av landskapsstyrelsen föreslagna stiliseringen har 

större möjlighet att förstås av gemene man. 

22 § 4 mom. Den av landskapsstyrelsen föreslagna stiliseringen av 

mom. r har ansetts såsom mera sakenlig' och är att föredraga framom 
lagutskottets förslag. 

43 § 4 mom. Utskottet har ansett att innehavare av traktorkörkort 

är kvalificerad att framföra även lätt motorcykel. Det förutsättes 

emellertid att körkorten utfärdas med tydlig anmräkning därom. I öv

rigt har landskapsstyrelsens .förslag beträf:fr'B.nde bilbesiktningsman

nens prövningsrätt vid erhållande av körkort omfattats. 

73 §. Beträffande skolskjutsningen har stora utskottet omfattat 

lagutskottets förslag då det tillsvidare ej anförts tillräckligt vä

gande skäl för den av landskapsstyrelsen föreslagna reformen. 

Likaså har stora utskottet åberopande den av lagutskottet anförda 

motiveringen ansett att den ursprungliga 73 § bör stå kvar oförändrad. 

76 §. Stadgandet i det ursprungliga 3 mom. avser områdestrafik 
och berörs ej av en eventuell ändring av 73 §. Utskottet har ifråga 

om dess uteslutning omfattat landskapsstyrelsens förslag. 

Slutstadgandet. Sista meningen har strukits i anledning av ut-
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skottet s ställningstagande till 43 §. 
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Hänvisande till ovansagda får stora utskottet vördsamt föreslå, 

att land stinget ville antäga lagförslaget 

enligt följande. 

L a n d s k a p e 1 a g I 
I 

angående ändring av landskapslagen om motorfordon i landskapet 1land •• 1 

•1 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 3, 11, 15, 16, 17, 
76 18, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 42, 43, 49, 52, 55, 59, 81 och 

86 §§ landskapslagen den 4 december 1958 om motorfordon i landskapet 

Åland (25/58) som följer: 

3 §. 
Enligt lagutskottets f örslag. 

11 §. 
Enlig t lagutskottets förslag. 

15, 16, 17 §§. 
Enlig t landskapsstyrelsens förslag. 

18 §. 
Enligt lagutskottets förslag. 

22, 27' 28, 30, 31 §§_. 

Enligt landskapsstyrelsens förslag . 

32 §. 

Enligt lagutskottets förslag. 

36, 38, 42 §§. 

Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

43 §. 

4. Körkort för motorcykel utfärdas särskilt för: 

a) lätt motorcykel; 

b) invalidcykel; samt 

c) motorcykel i allmänhet, varvid i denna punkt avsett körkort 

även berättigar till framförande av i a) och b) punkterna nämnda motor 

cyklar. Innehavare av i 52 § nämnt trakt orkörkort har även rätt att 

framföra i a) punkten nämnd motorcykel. Förarexamen för erhå llande 

av i a) punkten nämnt körkort må verkställas utan att intyg fordras 

över erhå llen utbildning eller övning samt efter trafikinspektörens 

prövning utan körprov. 

49, 52, 55, 59; 76, 81 86 §§. 

I 

- -------~ 
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Enligt landskapsstyrelsens förslag. 

Denna landskapslag träder i kraft den 1 september 1960, likväl 

så, att tidigare utfärdat körkort för motorcykel med en vikt av 

högst 50 kilog~am berättigar att framföra i 3 § 2 mom. punkt b) 

nämnd lätt motprcykel. 

Mariehamn den 24 mars 1960. 

På stora utskottets vägnar: 

d~/~ 
Henrik~~ 

Närvarande i utskottet: Martin Isaksson, ordförande, Gideon Matts- I : 
son, viceordförande, ledamöterna Gustaf Ek, Uno Förbom, Georg Leanders 

son, Ragns Sanders 1 Bertel S9derlund, Edvin Östling, ersättaren Johan 

Lönroth samt delvis ledamoten Gustaf Jansson och ersättaren Ph. Ek

löw. 


