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Landskapsstyrelsen föreslår en ändring av landskapslagen om rundradioverksamhet och 

landskapslagen om kabelsändningar till allmänheten. Genom förslaget anpassas lagarna till 

bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 97 /36/EG om ändring av rådets 

direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i 
medlemsstatemas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för 

television. Direktivet skall vara genomfört i medlemsstaterna senast den 30 december 1998. 

Genom förslaget införs en ny bestämmelse som förtydligar när landskapet skall ansvara för 

en televisionssändning. Samtidigt skärps bestämmelserna om televisionssändningar med 

våldsskildringar och pornografiska bilder i syfte att skydda barn. Vidare införs bl.a. nya 

bestämmelser om reklam, egenreklam och försäljningsprogram samt om vissa 

televisionssändningar från viktiga evenemang. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag antas med vissa ändringar. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Utskottet konstaterar att de föreslagna lagändringarna i mycket begränsad omfattning berör 

rundradio- och kabelsändningsverksamhet på Åland. De televisionssändningar som sänds ut 

över Åland är i dagsläget, med några :fa undantag, återutsändningar av program som sänds 

utanför Åland. 

Landskapsstyrelsen ges genom lagen möjlighet att under givna förutsättningar förbjuda 

återutsändningar av vissa program med t.ex. våld eller pornografi som är skadliga för barns 

utveckling, om sändningarna sker vid upprepade tillfällen. Utskottet konstaterar att det idag 

sänds ut ett mycket stort antal program över många olika kanaler som når Åland via 

återutsändningar och satellitsändningar. Det är därför inte tillräckligt att försöka stoppa 

sändningar via sådana förbud som lagen ger möjlighet till. Utskottet efterlyser därför ett 

ställningstagande från landskapsstyrelsen där man tar avstånd från den typ av program som 

lagstiftningen tar sikte på. Utskottet anser dessutom att landskapsstyrelsen på lämpligt sätt 
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kan agera internationellt mot spridningen av dessa program. Utskottet har vidare erfarit att 

det numera finns teknik som gör det möjligt att få in tv-sändningar via Internet. Redan idag 

kan man via Internet lyssna på åländska radiosändningar. Det framgår inte av 

framställningen om sändningar via Internet omfattas av ifrågavarande lagstiftning. Utskottet 

vill därför uppmärksamma landskapsstyrelsen om att detta bör ses över för att klargöra ett 

eventuellt behov av kompletterande lagstiftning. 

Detaljmotivering 

1. Landskaps/ag om ändring av landskaps/agen om rundradioverksamhet 

Ingressen Ändringsförslaget är av teknisk natur. 

1 §Utskottet föreslår att 3 mom. utgår. Av första momentet framgår att lagen endast är 

tillämplig på sändningar inom landskapet. 

ÅRENDETSBEHANDLING 
Lagtinget har den 9 november 1998 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lagberedningssekreteraren Hans Selander, verkställande 

direktören Pia Rothberg-Olofsson och verkställande direktören UlfWeman. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lundberg, vice ordföranden Viveka 

Eriksson samt ledamöterna Eklöw, Holmberg och Häggblom. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget måtte anta det i fram

ställningen ingående andra 

lagförslaget utan ändringar samt 

att Lagtinget måtte anta det i fram

ställningen ingående första 

lagförslaget i följande lydelse: 

1. LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om rundradioverksamhet 

I enlighet med lagtingets beslut 
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upphävs 2 § 5 mom. landskapslagen den 9 december 1993 om rundradioverksamhet 

(117/93), 

ändras 1 § 2 (uteslutning) mom., 2 § 4 och 6 mom. och 3 §, av dessa lagrum 3 §sådant 

det lyder i landskaps/agen den 7 maj 1998 (43198), samt 

fogas till lagen en ny la § och till 2 § ett nytt 8 mom., en ny 2a-2d §§, 3a § och 3b § 

som ililjer: 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

- - -- - - - --- - -- - - ----------- - ------- - --- - - - - - ----------------- --
(2 mom. lika som i framställningen). 

(3 mom. utesluts). 

la-3b §§ 

(Lika som i framställningen). 

(Ikrafträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 26 november 1998 

Ordförande Gunnar Lundberg 

Sekreterare Marine Holm-Johansson 


