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Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om rundradioverksamhet. 

Lagförslaget överensstämmer med den av lagtinget den 21 april 1993 antagna landskapsla

gen om rundradioverksamhet, med den skillnaden att 7 § 2 mom. strukits som följd av 

Republikens presidents partiella veto mot lagtingsbeslutet. 

Utskottets förslag 

Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag utan ändringar. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Utskottet konstaterar att av lagtingets beslut om antagande av landskapslagen om 

rundradioverksamhet i april 1993 följde att underlåtenhet att betala i lagen avsedd avgift 

inte skulle vara en brottslig handling. Härigenom uteslöts möjligheten att via polis

undersökning utreda försummelsen och att vid konstaterad försummelse utdöma böter. 

Lagen uteslöt dock inte möjligheten till utsökning i enlighet med lagen om indrivning av 

skatter och avgifter i utsökningsväg, för vilken i tillämpliga delar skall iakttas vad som 

är stadgat om tvistemål. 

Eftersom Republikens president förordnat att den bestämmelse i lagtingets beslut enligt 

vilken landskapsstyrelsen skulle ha rätt att låta verkställa undersökning för att utreda om 

någon undandragit sig skyldighet att betala avgift skall förfalla, föreslår landskapsstyrelsen 

att den tidigare antagna lagen skall antas med undantag av nämnda bestämmelse. 

Därigenom försvinner möjligheten för landskapsstyrelsen att förelägga vite för att få 

tillträde till utrymme där TV-mottagare kan finnas. 

Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsens kontrollmöjligheter härigenom försvagats men 

har valt att i detta skede ändå omfatta framställningen eftersom det kan antas att vitesin

strumentets praktiska betydelse skulle ha varit begränsad. Utskottet anser det dock mycket 

angeläget att landskapsstyrelsen följer utvecklingen för att snarast vidta åtgärder om en 
ökad underlåtenhet att betala avgifter kan konstateras. 
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ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtfr1get har den 10 september 1993 inbegärt kulturutskottets yttrande över fram

ställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Roger Nordlund och lagberr.dnings

sekreteraren Hans Selander. 

I ärendets 'avgörande behandling deltog ordföranden Erland, vice ordföranden Björling, 

·ledamöterna Liljehage och Lund samt ersättaren Nordman. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 21 september 1993 

drdförande 

Sekreterare 

att Lagtinget antar det i framställ

ningen ingående lagförslaget oför

ändrat. 

Olof Erland 

Susanne Eriksson 


