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STORA UTSKOTTETS betänkande m 28/1965 med 
anledning .av landskaps~tyrelaens framställning 
till Ålands landsting med förslag till landskaps

lag angäende ändring av landGkapslagen om motor

fordon i landskapet Åland. (m 36/1965). 
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

m 23/1965, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
Efter behandling av ärendet får stora utskottet, som såsom sakkun

nig hört lagberedningssekreteraren Rolf Sundman, vördsamt anföra föl
jande: 

Med omfattande av landskapsstyrelsens framställning har stora ut-
skottet funnit det motiverat att under vissa förutsättningar och betin
gelser möjliggöra beviljandet av speciella tillstånd för förslagets 
65 § 4 mom. avsedda arbetartran~porter. Det bör dock särskilt framhål
las, att meningen med dessa tillstånd ingalunda bör vara att inskränka 
eller försvåra utkomst-möjligheterna för yrkesbilisterna, närmast då id
karna av busstrafik. Enligt utskottets förmenande bör därför återhåll
samhet iakttagas vid beviljandet av ifrågavarande tillstånd och sådana 
i princip beviljas endast, där tidstabellsenligt olämplig eller ing~n 
busstrafik alls förekommer och ej heller andra yrkesutövares tjänster 
lämpligen kan tagas i anspråk. Fördenskull och för åstadkommande av en 
enhetligare bedömning vid tillståndens beviljande har utskottet ansett, 
att dessa böra beviljas av landskapsstyrelsen, som före tillstånds be
viljande ju är oförhindrad att inhämta vederbörande polischefs utlåtan
de. Av praktiska skäl har utskottet därjämte funnit det påkallat att 
stryka "i tillståndet namngivna" framför "personer", varjämte en omsti
lisering av det nu införda 4 mom. befunnits påkallad. 

Vad sedan beträffar de av lagutskottet uttalade farhågorna för lag
stiftningsbehörighetens överskridande, har stora utskottet, som härvid 
förenat sig om lagberedningssekreteraren Rolf Sundmans uppfattning, för 
sin del icke kunnat utfinna hinder för land1'kapslagens antagande på 
grund av lagens förhållande till rikets lag om skatt på motorfordon, 
vars författningsnummer rätteligen är FFS 370/62. Frågeställningen rö
rande landskapslagens kontakt med rikslagen om skatt på motorfordon ut
gör, huruvida äterbär±ng av bilskatt måhända bleve möjlig för bilägare , 
som erhållit ovan förutsatt tillstånd för arbetartransport, vilket na
turligtvis icke bör vara fallet. AVgörande härför är rikslagens och de 
i stöd av denna utfärdade bestämmelsernas tolkning. Enligt uppgift er
fordras för skatterestitution av tullstyrelsen även för bil, som inre
gistrerats för yrkesmässig trafik; intyg av vederbörande polismyndighet, 
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bilistorganisation eller av övriga angivna organisationer och perso-
ner därom, att ifrågavarande bil av såKanden huvudsakligen användes i 
yrkesmässig trafik. Stöd i lagen för detta förfarande finner man när- I 
mast av 4 § 1 mom. 4) punkten i förordningen om bil- och motorcykelskatt 'I 

(FFS 371/62) jämförd med rik slagens 7 och 11 §§. Dä sålunda risk för 1 I 

skatteäterbäring ej synes föreligga i nu ifrägavarande fall, torde icke 
hinder finnas för landskapslagens antagande av ovannämnda orsak. 

Ledamöterna Lars Eriksson och Uno Förbom ha med omfattande av lagut
skottets betänkande föreslagit tilläggets avstyrkande med ytterligare 
motivering att närmare uppgifter i detta nu saknas om antalet erforder
liga specialtillstånd och om dessas beräknade inverkan pä den yrkesmäs
siga trafiken. 

I likhet med lagutskottet har stora utskottet icke funnit att en 
sänkning av äldersgränsen för förnyande av körkort utan läkarintyg 
från 60 till 55 år skulle leda till åsyftat resultat, varför ändringen 
av 32 § föreslås avstyrkt. 

Stadgandet i 7 § 1 mom. har omstiliserats~-språkligt avseende. 
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty vörd

samt före slå 
att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförslaget 
sälydande: 

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

angående ändring av landskapslagen om motorfordon i landskapet Åland. 

I enlighet med . Ålands landstings beslut ändras 7, 28, 29, 65 och 85 
§§ landskapslagen den 4 december 1958 om motorfordon i landskapet Åland 
(25/58), 28 § sådan den lyder i landskapslagen den 20 juli 1960 (24/60), 
såsom följer: 

7 §. 
1. Ingen må utan vederbörligt tillstånd föra motorfordon eller över

låta motorfordon att framföras av person, som icke innehar körtillstånd, 
eller meddela undervisning i körning med sådant fordon, därest icke ne
dan annorlunda stadgas. Ej heller må någon utan tillstånd utöva yrkes
mässig motorfordonstrafik. Förenämnda tillstånd meddelas för viss tid 
Och må, då an~ldning därtill förefinnes, återkallas helt och hället 
eller för viss tid. 

(2 mom. likasom i l andskapsstyrelsens framställning). 
28 och 29 §§. 

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 
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(1-J mom. lika~om i land5kapsstyrel~ens framställning). 
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4. Bilägare, som har sin huvudsakliga utkomst av arb€te utom hem
orten, mä med tillstånd av landskapsstyrelsen med sin bil mot ersätt
ning transportera personer, som likaså hava sin huvudsakliga utkomst av 
arbete på samma ort, till och frän arbetet utan hinder av stadgandena 
i detta kapitel. 

85 §. 
(Likasom i landskapsstyrelsens framställning). 

(Stadgandet om ikraftträdandet likasom i landskapsstyrelsens fram
ställning). 

Mariehamn den 26 november 1965. 
på stora utskottets vägnar: 

AlbiJf/ Johansson 
or'~f örande. 

./,. 
ekreterare. 

' ,, 

Närv:_arande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden I 
Curt C~rlsnon, ledamöterna Uno Förbom (delvis), Gustav Adolf Boman (del
vis), Edvin Östling, Philip Eklöw (delvis), Folke Woivalin, Runar WilE!n, 
Einar Hambrudd och Lars Eriksson samt ersättarna Olof Jansson~ Vensel 
Grönlund och Ragna Sanders (alla delvis). 


