STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE
Ändring av körkortslagen för landskapet Åland

nrll

1992-93

Lu nr 6

Fr nr 7 och 17
LMnr67
HM nr 63

1991-92

1991-92

UTSKOITETS SYNPUNKTER

Detaljmotivering
4 § Utskottet har i förtydligande syfte ändrat den del av lagtexten som anger vilken
behörighet körkort av klass B medför. Förslaget avser ingen ändring i sak.

13 och 14 §§ Utskottet har efter omröstning (6-2) omfattat lagutskottets förslag. Beslutet
har biträtts av viceordföranden Salmen, ledamöterna Englund, Roger Jansson och
Sjöstrand samt ersättarna Sune Eriksson och Sjöblom.
ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 8 mars 1993 inbegärt utskottets yttrande i ärendet.
Ledamoten Lund har fogat reservation till betänkandet.
I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Häggblom, viceordföranden
Salmen, ledamöterna Englund, Roger Jansson, Lund och Sjöstrand samt ersättarna Sune
Eriksson och Sjöblom.

UTSKOITETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att Lagtinget måtte antaga de i
framställningarna nr 7 och 17/199293 ingående lagförslagen i enlighet
med lagutskottets förslag, dock så
att 4 § 1 mom. erhåller följande
lydelse:

4§
Behörighet att framföra fordon anges i körkort på följande sätt:

Bokstav

Behörighet

A

motorcykel samt motorcykel med
släpfordon

B

personbil, paketbil sa.mt övriga
fordon och fordonskombinationer,

-2vilkas totalvikt är högst 3.500 kg
och i vilka finns plats för högst åtta
personer utom föraren, dock så att
totalviktenfljrfordonskombinationer,
vilkas dragbil hör till denna klass,
får överstiga 3.500 kg om
dragbilens totalvikt är högst 3.500
kg och släpfordonets totalvikt är
högst 750 kg

c

lastbil och annat fordon vars
totalvikt överstiger 3 .500 kg och i
vilket finns plats för högst åtta
personer utom föraren samt
fordonskombinationer vilkas dragbil
hör till denna klass om släpfordonets
totalvikt är högst 750 kg

D

buss och annat fordon i vilka finns
plats för fler än åtta personer utom
föraren samt fordonskombination
med buss som dragbil, om
släpfordonets totalvikt är högst 750
kg

E

fordonskombination som inte nämns
under A-D

T

traktor, motorredskap, snöskoter och
motordrivna anordningar jämte till
dem kopplade släpfordon

Utskottet föreslår vidare
att Lagtinget måtte förkasta det i

lagmotionen nr 67/1991-92 ingående
lagförslaget.
Mariehamn den 31 mars 1992

Ordförande

Bert Häggblom

Sekreterare

Pehr Karlström

R E S E R VAT I 0 N
Vid ärendets behandling i stora utskottet har föreslagits att
åldern för s.k privatlärare skulle fastställas till lägst 2S:år
i

paragraferna 13 och 14.

Majoriteten i utskottet har förkastat förslaget. Undertecknad
reserverar sig därför mot majoritetens beslut och anser att
förslaget med 25 års åldersgräns är ansvarsfullt och att det
därför bör beaktas i den slutliga behandlingen.
Följaktligen föreslås att 13§ 2 mom. a) punkten erhåller
följande lydelse:

Förutsättning för att få tillstånd att verka som lärare är
att sökande
a) _!l_ppnått en ålder av 25 år och under minst fem år innehaft
tillstånd för den aktuella fordonsklassen,

Föreslås vidare att 14

§ 2 mom, erhåller följande lydelse:

Polismyndighet beviljar tillstånd för övningskörning samt
godkänner person som utövar överinseende vid övningskörning.
Den som skall utöva överinseende vid övningskörning skall ha
_!:!.J2R.!l.ått en ålder av 25 år och under minst tre år innehaft
körkort för den aktuella fordonstypen och inte under denna
tid brutit mot bestämmelserna i vägtrafiklagen för landskapet
Åland på ett sätt som tyder på oförmåga att följa dem.

Mariehamn, den 5 april 1993.
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