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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 26/1972-

73 ne c1 anledning av Ålands landskap sstyrel

ses frauställning till Alands landsting 

De d förslag till landskap slag ou körkort. 

Landstinget 9 soiJ i ärendet fått uottaga lagutskottets betänkande 

nr 15/1972-739 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet 9 sou i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblor..i 9 lag

beredningschefen Sune Carlsson och trafikinspektören Ulf Lillie 9 får 

vördsaut anföra följande. 

Under ärendets behandling i stora utskottet har dels frågan 0L1 

specialbestäuuelser visavi körhastighet för nya körkortsinnehavare 

och dels uopedförares ställning i körkortsht:.nseende föranlett livlig 

diskussion. I förstnäunda hänseende har utsl;::ottet 9 ued beaktande av 

att en peraanent hastighetsbegränsning i landskapet ,är under bered

ning 9 och ued tanke på vJ.dorna av att placera olika kategorier av 

uotorfordonsförare i skilda lägen visavi körhastigheten 9 beslutat 

stöda lagutskottet 9 aen har tillika enats ou en he1'1ställningskUiu i 

anSLutning till denna fråga. 

Vad åter giiller i~10pedförares ställning har frågan i lagberedJ.1ings

kouoi tten varit f öreu:.il för behandling 9 utan att utiJynna i något för

slag. Stora utskottets 1-iedlenoar är dock wedvetna oi:.; att bet.ti.nkliga 

brister i trafikkunskapen förefinnes hos en stor del av denna trafi

kantgrupp. Givetvis :Jeddelas TilliJern i skolorna god undervisning i 

trafikvett. Men dels nås ej alla uopedförare av den undervisning so:w 

::ieddelas i folk- och grundskolan i dag 9 och dels kom::.ier införande av 

körkort för i:.JOped att garantera åti::iinstone ett vis st oått av teore

tisk kunskap oD vägtrafiken ned Dotorfordon. Därför har ut skottet 

till de fordon 9 sou T-kort beriittigar att fra.Dföra, hänfört uopeder 

och däri::ied jäL,förliga invalidcyklar. Beslutet tillko:w efter omröstning 9 

varvid ledaL10ten Torvald Söderlund stödde landskapsstyrelsens fraD

ställning9 iciedan utskottets viceordförande, Peder SöderströL1,avstod 

från att rösta. 

I 41 §. (42 § froost.) bar stora utskottet stött den av landskaps

styrelsen föreslagna ordalydelsen av paraerafens 3 EJ01:1. Motsvarande 

stadganc1e9 sojn av allt att döua avser ett ordinarie rättsuedel? åter

fhme s i gällande landskap slag ou I:Jot orfordon 9 87 § 3 punkten. Att 

ersätta ett sådant ordinarie 2.ndringssökande :ued klagan, so1j iir ett 

extraordinärt ri-:i.ttsoedel 9 synes försvaga rättsskyddet för den enskilde. 

I 44 § (45 § frarJSt.) 8 punkten har utskottet även stött frausttdl
ningen. 

Till följd av att i lagutskottets betänkande ändring icke vidtagits 

i hiinvisningspragraferna i fyra olika paragrafer i lagen, nödv~~ndig-
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gjord gen OIJ ute f3lutandet av frauställningen s 23 § 9 har stora utskot

tet nödgats intaga berörda Douent in ext~nso. 

Med hänvisning till ovm1stllenc1e får stora utskottet vördsm";t 

föreslå 

att Landstinget i nedannäond lydelse 

dåtte antaga 

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

ou l5:örkort. 

I enlighet i"1ed ~llands landstings beslut stadgas: 

lkap. 

Al liJfö1 n a st adg and en . 
41 • 

1 §. 
Till~jpningsourJde. 

(Lika sou landskaps styrelsens fra"-Jst~c\llning). 

2 §. 
Behörighet att föra uotordrivet fordon. 

1. Motordrivet fordon frLr frarJföras 9 orJ icke i 2 (uteslutn.)::Jo:.i. 

ro111a t stadgas 9 endast av den son innehar giltigt körkort ·sou oot sva

rar fordonets klass. 

(Utesl utn.) 

2. Motordriven anordning sou styres av gående person får frciuföras 

utan körkort. 

3. Körkort skall L1edföras vid färd och på anfordran företes polis

eller besiktnings!Jan eller annan trafikövervakare. 

3 §. 
Körkort. 

1. Körkort utfärdas för följande klasser av uotordrivna fordon: 

Klass A: i:.10tor cyklar; 

Klass B~ person- och paketbilar sa.ut övriga fordon och fordonslrnD

binationer? vilkas total vikt är högst 3. 500 kg och i vilka f1rms plats 

för högst· åtta personer utou föraren 9 sa:~1t fordonskoubinationer 9 vj_lkas 

dragbil hör till denna k1ass oiJ slö.pfordonets totalvikt i.ir i.högst 

750 kg; 

Klass C~ lastbilar och andra fordon, vilkas totalvikt överstiger 

3.500 kg och i vilka fJ.nns plats för högst åtta personer utoT;, föraren, 

sant fordonsk01.1bina.t;ioner, vilkas dragbil hör till denna klass 01.1 

släpfordonets totalvikt tir högst 750 kg; 

Klass D~ bussar och andra fordon, i vilka finns plats för flera tin 

ätta personer utoo föraren, sru1t forc1onskoLbinationer, vilkas dragbil 

hör till denna klass oo släpfordonets totalvikt lir högst 750 kg; 
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Klass E~ fordonsko:i:abinationer, vilka icke hör till ovan niii:mc1a 

klasser; 

Klass K~ l::itta r:wtorcyklar och invalidcyklar; saut 

K;Lass T~ traktorer 9 mopeder och därue d ;iäoförliga inval id cykla;?;'._ 9 

uotorredskap, uotorlcl:ilkar och Dotordrivna anordningar jäute till den 

kopplade släpfordon, 

( 2 och 3 punkterna lika soL:i landskaps styrelsens frau:tti.llning). 

4-11 §§. 
(Lika sou landskapsstyrel sen s fra:ustö.llning). 

12 §. 
(=Lika soi~1 lagutskottets förslag). 

13-14 §§, 
CLika sou landskap sstyrelsens frauställning). 

15 § 0 

(Lika son lagutskottets förslag), 

(Lil;:a SO:U1 

(Lika SOd 

(Lika sor_:; 

(Lika sou 

(Lika SOL 

(I,ika SO i] 

16-19 §§. 
landskap ssi.-;yrel sens f rauställning). 

20 §. 
lagu tsk ot te ts förslag). 

21-22 §§. 

landskaps styrelsens frmJställriing). 

23-24 §§, 

24-25 §§ landskaps styrelsens f raL.lställning). 

2 5 § 0 

lagu tsk ot tets för slag). 

2 6 §. 

27 § landskapsstyrelsens fr8lrntällning). 

27 §. 

Indragning av körkort. 

1. Körkort indrages av polisen på körko:r:tsinnehavarens boningsort. 

2. Polisen skall indraga körkort för viss tid eller helt och hållet, 

a) då beträffande körkortsinnehavnren frar.1ko;_nJi t sådan oLlständig·-

het soE1 erllie;t 20 § ut::sör hinder för erhållande av körkort; 

b) c1~1 innehavaren utan gi 1 tit;t sk51 försuuuar skyldigheten att i 

enlighet ~:;ed 21 § 3 ~~1011, eller 23 § förete läkarintyg; eller 

c) då körkortsinnehavaren icke iakttar av polisen l:Jed stöd av 2L1,. § 
r,eddelacl föreskrift. 

(3 punkten lika son lagutskottets för;::LLä.t:iJ· 

(4-7 punkterna lika son i 28 § lar1C1skapsstyrelsens fraust[illning). 

28 §. 

(1 punkten lika solJ i 29 § landskapsstyrelsens frauställning). 
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2. Förel1gger SE:t\D·)lika ekäl till indragning av körkort ued stöd 

av ?J_ §? kan körkortet bero en de på fallets art indragas teuporärt,. 

tills slutligt beslut fattats. Beslutes on indragning av körkort ued 

stöd av 27 § 3 uoD. sedan teuporär indragning av s ar.ma orsak skett i 

skall den tid under vilken körkortet teL.lportirt varit indraget från-

räknas den beslutade indragnings tiden. 

(3 punkten lika soEI i 29 § landskapsstyrelsens fraL1st::illning). 

29 §. 

(Lika S01J 

(Lika sorJ 

(Lika sou 

lagutskottets förslag)o 

30 §. 

31 § landskapsstyrelsens fra"""stiillning). 

31-32 §§ 0 

lagutskottets förslag). 

33-34 §§. 
(Lika sou 34-35 §§ landskap sstyrels ens frads tällnin g). 

35 §. 
(1 punkten lika sou i 36 § 1andskapsstyrelsens fraustti.llning). 

2. Andra iin i 34 § och i l r;iou. c1enna paragraf näi;rnda ut12rn:lska 

körkort iir icke giltiga i landskapet, OIJ ej av internationella avtal 

annat följer. Polisen kan dock utfi5.rda till franförande av fordon av 

klass .A och B berättigande 7 högst ett år gällande körkort åt den soLJ 

iir s tadigvaranc1e bosatt utouland s och vars utlc,ndska körkort icke är 

giltigt i Finland. 

( 3 punkten lika s OIJ i 36 § l~mdskaps styrelsens fraDställning). 

3 6 §. 

Upphgvande av rätt sou grundar2ig 12~ utl8nQ_§.~j,_kQ_!'_~t. 

1, Har till polis ens kiinne dou kouui t oDsti:indighet? SOL! gäll"":r in

nehavare av ovan i 34 eller 35 § avs ett körkort och son enligt _.20 ~ 

i:ir hinder för erh2illande av körkorti eller har sådan innehavare av 

körkort gjort sig skyldig till i 27 § 4 nco. avsett förfarande,. kan 

polisen upphäva den r=:.:i.tt sou grundar sig på utländskt körkort att 

frauföra. uotordri vet fordon j_ Finland 9 r1e d iakttagande i ti llä.cipliga 

delar av stadgandena i 27-30 §§.OL1 upphävandet anu?:Ues dock icke till 

1notorfordonsbyr{rn, siivid2, icke uppht;,v8Tldet gäller i Finland företett 

nordiskt körkort. 

( 2 punkten lika soIJ i 37 § landskapsstyrel sens frauställning). 

(3 punkten lika sou lagutskottets fi5rslag). 

37-38 §§, 

(Lika so~D lagutskottets förslag). 

39 §. 
(Lika sou 40 § landskaps styrelsens franställning). 
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40 § . 

(Lika soiJ lagutsl·rnttets f örslag ). 

L'1-l § 0 

(1-2 punkterna liY-.a so~J i 42 § lagutskottets förslag ). 

(3- 5 punkterna lika sou i 42 § landskapsstyrelsens frru-:::st ,-d1nin g ). 

42-43 §§. 

(Lika sou 43-44 §§ lanc1skapsstyrelsens frawst ä. llning). 

44 §. 

Ikraftträdelse-__ och övergång sstadganden. 

(1 punkten lika sorJ i 45 § landsk apsst'}Trelsens frru:iställning ). 

(2 punkten lika soiJ lagutskottets förslag). 

(3-6 punkterna lika so u i L1-5 § lanc1skapsstyrelsens frarn stö. llning ). 

(7 punkten lika so J.J lagutskottets förslag). 

(8-9 punkterna lika soD i 45 § landskapsstyrelsens frc:u:J stLi. llnin g ) . 

( 10 punkten lika so u lagutskot tet,s f örslag ). 

S P& t 

att Landstinget uatte he JJstä lla hos lanc1-

slrnpsstyrelsen ou å t gärder sou leder t i l l 

att peri:-1anent hastighetsbegr ä nsnin g infö r e s 

i landsk apet redan frå n o ch u ed souuaren 

1973. 
Marie ha:.-Jn , den 28 :war s 1 9 7 3 • 

På stora ut~l~ets vägnar~ 

4~~~ 
~:~;örande 

Ntirvarande i utskottet~ordför3Dden Hagströu 9 viceordföranden Sö

derströr.J 9 .ledao öterna Bengtz, Ber g 9 Björklund(delvis) 9 Friberg(c1elvis) 9 

Saln en 9 Sund berg 1 Söderlund och ÖströD och ers ättarna Eloer Jansson 9 

Göran Fagerlund och Ragna Sanders 9 (alla delvis). 


