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SAMMANFAITNING 

Motionen 

nr 3 
LMnr74 

Ltm Jan Liljehage m.fl. föreslår vissa ändringar i anslutning till de lagförslag om fordon, 

om besiktning och registrering av fordon samt om ändring av vägtrafiklagen som ingår 

i landskapsstyrelsens framställning nr 29/1992-93. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att motionärernas förslag förkastas med hänvisning till de förslag 
utskottet framfört med anledning av landskapsstyrelsens framställning nr 29/1992-93. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering 

Utskottet har i sitt betänkande nr 2/1992-93 behandlat de lagförslag som ingår i 

landskapsstyrelsens framställning nr 29/1991-92. Utskottet föreslår här att förslaget till 

landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande fordon 

förkastas samt att förslagen till landskapslag om besiktning och registrering av fordon 
och landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland godkänns med vissa 

ändringar. Landstinget har tillsvidare omfattat förslaget i andra behandling. 

Utskottet har behandlat de i motionen ingående förslagen i anslutning till nämnda 

framställning. På grund av ett förbiseende kom motionen emellertid inte att beröras i 

betänkandet nr 2/1992-93. Utskottets avsikt var att föreslå att de lagförslag som ingår i 

motionerna måtte förkastas med hänvisning till de bedömningar och ändringsförslag 

utskottet gjort vid behandlingen av framställning nr 29/1991-92. 

Deta(jmotivering 

Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksftJifattningar rörande 
fordon 
Utskottet har föreslagit att landskapsstyrelsens förslag till blankettlag om fordon förkastas' " 
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och ah det undergår rty beredning. Motiönäremas förslag kan över\'ägas i samband med 

den nya beredningen. 

Landskaps/ag om besiktning och registrering av fordon 
De i motionen framförda förslagen har delvis beaktats i utskottets förslag till utformning 

av ny landskapslagom besiktning och registrering av fordon. 

Landskaps/ag om ändring av vägtrafik/agen för landskapet Åland 
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag till utformning av den paragraf som berörs 

i motionen. 

ÄRENDETS 'BEHANDLING 
:;("_ 

Landstinget har den 1 april 1992 inbegärt lagutskottets yttrande över motionen. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Sune Eriksson, viceordföranden 

Sundback, ledamöterna Christer Jansson och Siren Samt ersättaren 'Sjöstrand. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 

Me.d hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 8 december 1992 

På lagutskottets'vägnar: 

Ordförande 

Sekreterare 

Sime Eriksson ·' 

··''" 

att Landstinget måtte förkasta de i 

lagmotionen nr 74/1991-92 ingåen:. 
de lagförslagen. 
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