
m i1/1958. 

LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 11/19 58 över 

landskapsstyrelsens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag om 

motorfordon i landskapet Åland. 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskot 

tets utlåtande, har utskottet behandlat och får, efter att i ärendet 

hava hört landskapssekreteraren Rolf Sundman, vördsammast framhålla 

följande: 
Konsekvensen av stadgandet i § 87 mom. 2, sådant det lyder i land

skapsstyrelsens framställning, blir att landskapets förvaltande organ -

landskapsstyrelsen - också i frågor om lämplighet och ändamålsenlighet 

kommer att underställas rikets motsvarande förvaltande organ - ministe

riet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena - såsom rätts

instans. Principiellt synes detta icke sammangå med självstyrelsesyste

met, men med den avfattning § 40 mom. 1 har, blir det nödvändigt att 

lagrummet antages med föreslaget innehåll. 

Utskottet, som icke har något att anmärka mot lagförslaget i övrigt, 

får därför med hänvisning till sitt allmänna uttalande i betänkandet 

m 8/1958 för landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville antaga nedanstående 

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

om motorfordon i landskapet Åland . 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 - 8 §§ 
och första kapitlets rubrik enligt landstingets beslut 28.3.1958. 

9 och 10 §§ 
samt andra kapitlets rubrik d:o. 

11 och 12 §§ 
samt tredje kapitlets rubrik d: 0. 

13 - 17 §§ 

och fjärde kapitlets rubrik d:o. 

18 - 27 §§ 

och femte ka:Qi tlets rubrik d: 0. 

28 - 34 §§ 

och sjätte kapitlets rubrik d:o. 

35 - 38 §~ 

och sjunde kapitlets rubrik d: 0. 

39 - 46 §§ 
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och åttonde ka12itlets rubrik d:o. 

47 - 54 §§ 

och nionde ka12itlets rubrik d: 0. 

55 § 

och tionde ka12i tlets rubrik d: 0. 

56 - 64 §§ 

och elfte ka12itlets rubrik d:o. 

65 - 78 §§ 

och tolfte ka12itlets rubrik d:o. 

79 - 84 §§ 

och trettonde ka12itlets rubrik d:o. 

85, 86 §§ samt 87 § mom. 1 
enligt landstingets beslut 28.3.1958. 

87 § mom. 2 

enligt landskapsstyrelsens framställning. 

87 § mom. 3-5 
enligt landstingets beslut 28.3.1958. 

88 och 89 §~ 

samt fjortonde ka12itlets rubrik d:o. 

Mariehamn den 24 juli 1958. 

"""" På lagutsks:;t~ 
1 ~rik Eriksson 

~a:r~~öra:nde. ~. ·--e.--1 ----~ 
Axe-;;jr'~-n;ff ~ ./. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman , 

Paul Påvals, Gösta Nordman och Eliel Persson. 


