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LAGUTSKOTTETS betänkande N~ 25/1967-68 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting med förslag 

till landskapslag angående ändring av land

skapslagen om motorfordon i la1Jdskapet Åland 

( 21/1968). 
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget in

begärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lagbe-

redningssekreteraren Sune Carlsson och trafikinspektören Ulf Lillie, 

vördsamt anföra följande: 

Förslaget avser att minska polismyndigheternas möjligheter att be

vilja tillstånd till privatundervisning för körkort, varigenom bil

skolornas andel i utbildningen av körkortsaflpiranter Pkulle ökas och 

sålunda trafiksäkerheten främjaP. 

Utskottet finner av uppgifterna i lantrådets berättelse för år 

1966, att sammanlagt 651 förarexamensintyg utfärdades Pamt att bil

skolorna det året hade 526 elever. Härav kan man sluta Pig till att in

emot 20 % av körkortsaspiranterna erhållit sin utbildning privat. Under 

är 1967 erhöll knappt 15 % av körkortsaspiranterna privatundervisning 

enligt trafikinApektörens PtatiPtik. Till8tånd för privatundervisning 

har i endel polisdistrikt endaPt givits för undervisning av nära släk

tingar och familjemedlemmar medan också mera liberal tillRtåndsgivning 

förekommit. 

Enligt utskottets mening är det betydelsefullt för trafiksäkerheten, 

att så många elever som möjligt utbildas i bilskola1 då aApiranterna8 

kunnande i allmänhet då står på en högre nivå. J)et är likväl icke än

damålsenligt att göra utbildningen i bilskola obligatorisk, då sådan 

utbildning ställer sig betydligt kostsa~mare än undervisning privat 

med familjens egen bil. I avsiJes trakter, s!som i skärgärdskommunerna, 

blir en utbildning i bilskola speciellt dyrbar, då eleven kan bli tvun

gen att skaffa sig logi i Mariehamn för en viss tid och då också kom

mer att lämna sitt normala arbete under den tiden. 

Landskapsstyrelsen har sökt en medelväg genom att begrän sa polismyn

digheternas tillståndsgivning till make och ~läkting i rätt upp- eller 

nedstigande led. J)ejta utesluter dock t.ex . att 8YAkon undervisar var

andra, vilket torde vara ofta förekommande. UtPkottet kan icke omfatta 

det av land8kapAstyrelsen framförda förslaget i detta avPeende utan 

an~er, att polismyndigheterna fortAättningsvi8 b ör medgivaR en friare 

prövning. J)enna prövning är dock utf örli gt reglerad i 59 § motorfordon°

förordningen (27/1960) . 
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Dä utPkottet anser, att trafiksäkerheten icke väsentligt skulle 

främjas med mindre privatundervisningen av körkortsaspiranter helt 
skulle förbjudas, anser utskottet, att det av landskapsstyrelsen nu 

gjorda förs laget borde förkastas. De syftemäl landskapsstyrelsen avser 

att uppnå torde tillsvidare kunna uppnås genom administrativa åtgärder, 

främst utmönstring av sådana privatlärare, som genom elevernas svaga 

kunskaper visat sig olämpliga att undervisa körkortsaspiranter. 
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt före

slä, 
att ville förkaRta lagförslaget. 

Mariehamn, den 29 
p vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Nils Dahlman, viceordföranden 

Persson (delvis), ledamöterna Bertel Boman, Sundblom och ÖStling samt 

suppleanten Wideman (delvis). 
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