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Vid lagförslagets andra behandling har lagtinget inte oförändrat godkänt det förslag som 
framställts i stora utskottets betänkande i ärendet. Lagförslaget har därför ånyo remitterats 
till stora utskottet för fortsatt behandling. 

Utskottet har behandlat ärendet och konstaterat att lagtinget godkänt följande ändringar 
av stora utskottets betänkande angående landskapslagen om rundradioverksamhet. 

5 § 
Avgifter 

De medel som influtit i avgifter vilka skall ersläggas enligt 1 eller 2 mom. skall 
sedan kostnaderna för uppbörden avdragits, användas till främjande av 
rundradioverksamhet. 

6 § (7 §) 
Påföljder vid överträdelser av programreglerna 

För granskning av program som förekommit i rundradiosändning finns 
programnämnden. Nämnden består av sju ledamöter jämte fyra ersättare. Lagtinget 
tillsätter nämnden för en mandatperiod om fyra år. 

Lagtinget har vidare godkänt följande ändring av landskapslagen om kabelsändningar 
till allmänheten. 

5 § 
Kabelnämnden 

För granskning av program som förekommit vid egensändningar och för vissa andra 
i denna lag angivna uppgifter finns kabelnämnden. Nämnden består av sju ledamöter 
jämte fyra ersättare. Lagtinget tillsätter nämnden för e.n mandatperiod om fyra år. 
Lagtinget kan besluta att de uppgifter som enligt denna lag ankommer på kabelnämnden 
skall omhänderhas av den i 6 § landskapslagen om rundradioverksamhet ( I ) avsedda 
programnämnden. 

Stora utskottet har beslutat omfatta lagtingets beslut vad gäller 5 § landskapslagen om 
rundradioverksamhet. 

Stora utskottet har efter omröstning (6 - 3) beslutat vidbli sina tidigare framställda förslag 
vad gäller 6 § landskapslagen om rundradioverksamhet och 5 § landskapslagen om 
kabelsändningar till allmänheten. Beslutet har biträtts av ordföranden Häggblom, vice 
ordföranden Salmen, ledamöterna Englund och Holmberg samt ersättarna Häger och 
Gunnar Lundberg. 
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ÄRENDE1'S BEHANDLING 
Lagtinget återremitterade den 5 april 1993 ärendet till stora utskottet. 

I ärendets avgönmde behandling deltog ordföranden Bert Häggblom, vice ordföranden 
Salmen, ledamötema Englund, Holmberg, Lund och Sjöstrand samt ersättarna Häger och 
Gunnar Lundberg. 

UTSKOTIETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda får utskottet meddela 

Mariehamn den 7 april 1993 

· Ordförande 

Sekreterare 

att stora utskottet beslutat omfatta 
lagtingets beslut beträffande 5 § 
landskapslagen om rundradioverk
samhet 

att stora utskottet beslutat vidbli sina 
i stora utskottets betänkande nr 
6/1992-93 framställda förslag 
beträffande 6 § landskapslagen om 
rundradioverksamhet och 5 § 
landskapslagen om kabelsändningar 
till allmänheten. 

Bert Häggblom 

Lars Ingmar Johansson 


