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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 1/1974-75 
med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till Landstinget med förslag till 

landskapslag orn motorfordonsbyrån. 

Landstinget har inbeg1irt lagutskottets betänkande över framställ

ningen. Lagutskottet 9 som i. ärendet hört lagberedning ssekreteraren 

Christer Jansson och trafikinspektören Ulf Lillie 9 får vördsEEnt anfö

ra följande~ 

Utskottet har behandlat frmnställningen och funnit lagstiftning 

i ämnet erforderlig och ändamålsenlig. 

Utskottet omfattar även frarJställningens allmänna motiveringar 

med nedanangi vet undantag. I fråga orJ disposi tinnen i lagtexten liksom 

beträffande rubrikindelningen har utskottet företctgi t swärre änd .... 

ringar. 

Då lagförslag förberetts av slirs1cild korurui tte, har utskottet för 

framtiden beslutat påpeka att obc::roende av behandlingen i landf'klps

styrelsen vore det i allmänhet värdefullt om det ursprungliga komrnitte

betänkandet kunde följa med landskapsstyrelsens frarJställning såsom 

bilaga. I synnerhet för landstingets specialutskott skulle detta för

farande göra arbetet allsidigare och snabbare. 

I framställningen berörs inteckningsförfarandet i bussar och last

bilar enbart i den allmänna motiveringen . .L~ven om detta ärende är av 

rikslagstiftningsnatur så måste ärenden av detta slag handläggas i 

landskapet av vederbörande instans. Hed beaktnnde av inteclrningsären

_. denas omfattande ekonoruiska konsekvenser både vad gäller ansvar och 

krav på exakthet 9 har utskottet fmrni t det nödvi-indigt 9 dels att i 

denna 11otivering klart utsäga att dessa skall handläggas av kansli

~delningens allruänna byrå 9 dels i 5 § i lagtexten föreslå att mot

ParanJe tillägg blir infört. 

Kapitel 3 i frawställn'ingen har enligt utskottets inening erhållit 

~ alltför heterogen disposition. Bland kompetensvillkoren återfinns 

regler för de mest skilda frågor. 

Med anledning härav föreslår utskottet att paragraferna delvis 

omredigeras och att en ny kapitelrubrik 11 Särskilda stadganden" införes 

för att markera hela lagförslagets konsekventa kapi telindeln:i:rg. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsm11t föreslå 

att Landstinget ~ätte antaga lagförslaget 

@ed följande ändringar: 



-2-
L a n d s k a p s 1 a g 

om motorfordonsbyråno 

5 §. 

R·egistersektionen handhar de ärenden, vilka berör motorfordonsby

råns förvaltning, budget, ekonomi och bokföring samt registrering 

och automatisk databehandling, ävensom övriga ärenden, vilkas hand

läggning ej uppdragits åt tekniska sektionen och kansliavdelningens 

allmänna byrå. -
13 §. (14 §). 

Trafikinspektören skall •••O• o. 1 mom. 
14 §. (15 §)o 

vid anfordran. 

Trafikinspektören och ...... 1 mora .. o••• och åligganden. 
4 kap. 

Särskilda stadganden. 
15 §. (13 §). 

För trafikinspektörens . . . . • . 1 rJor:I. · . .. . o . till l andkapet . 
Staten , landskapet ..... . 2 rnorn. . o o o. stadgade avgifter. 

18 §. 

Landskapsstyrelsen utfärdar ..... 1 mow • ••••• genom landOO.psför
ordning. 

Uteslutning. 

19 §. 
Denna lag .•.... 1 morn. 

Mariehamn, d n 13 

På 

op ril 1975. 

Nä rvarande i utskottet: ordföranden Olof Salaen, vic eo rdföranden 
Sund blom samt leda11öterna Dahlrnan , 03..of Jansson och Bengtz . 
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