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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
 
Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om 

radio- och televisionsverksamhet, antagen av lagtinget 25.1.2012. 
 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 Landskapslagen kompletteras med bestämmelser om de kriterier 

som landskapsregeringen bör följa vid beviljande av tillstånd för ra-
dio- och televisionsverksamhet. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
  
 Enligt 18 § 1 och 20 punkterna i självstyrelselagen för Åland till-

kommer lagstiftningsbehörigheten landskapet i fråga om landskaps-
regeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar 
samt om postväsendet och rätten att utöva rundradio- och televi-
sionsverksamhet med de begränsningar som följer av 27 § 4 punk-
ten. Landskapets behörighet innefattar även rätten att bestämma 
om villkoren för utsändande och mottagande av radio- och televi-
sionsprogram. 

 
 Enligt 27 § 1 och 2 punkterna i självstyrelselagen tillkommer lag-

stiftningsbehörigheten riket i fråga om stiftande, ändring och upphä-
vande av grundlag samt avvikelse från grundlag samt i fråga om 
bl.a. utövandet av yttrandefriheten. Grundlagens 12 § garanterar 
yttrandefriheten. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida 
och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att 
någon i förväg hindrar detta. 

 
 Vid lagstiftningskontrollen gällande den av lagtinget 10.6.2011 an-

tagna landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet fram-



 2 

förde högsta domstolen i utlåtande 16.9.2011 att landskapslagen 
var bristfällig eftersom dess 3 § inte innehöll några tillräckligt preci-
serade kriterier för utövande av landskapsregeringens prövningsrätt 
vid handläggningen av ansökningar om koncession. Högsta dom-
stolen fann dock, i motsats till Ålandsdelegationen, att denna brist 
inte utgjorde en behörighetsöverskridning. Även republikens presi-
dent anförde i beslut 7.10.2011 att något hinder för ikraftträdande 
av landskapslagen inte förelåg, men fäste landskapsregeringens 
uppmärksamhet vid behovet av att vidta åtgärder för att rätta till de 
konstaterade bristerna i landskapslagen, eftersom den bristfälliga 
regleringen kunde medföra rättsosäkerhet. Enligt Ålandsdelegatio-
nens uppfattning har de ovan påtalade bristfälligheterna nu rättats 
till för att uppfylla grundlagens bestämmelser. 

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
  
 Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landska-

pets lagstiftningsbehörighet. 
 
Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Lampi, Mäenpää och Pellon-

pää samt suppleanten Ekholm. 
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