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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till
lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås det att lagen om
Propositionen hänför sig till budgetpropostatens televisions- och radiofond ändras så sitionen för 2015 och avses bli behandlad i
att man i fråga om det anslag i statsbudgeten samband med den.
som är avsett att täcka utgifterna för statens
Lagen avses träda i kraft den 1 januari
televisions- och radiofond år 2015 slopar den 2015 och vara i kraft till och med den 31 deårliga indexhöjningen enligt lagens 3 §.
cember 2015.
———
MOTIVERING
1

Nuläge och föreslagna ändringar

Vid utgången av 2012 upphörde skyldigheten att betala den televisionsavgift som grundade sig på lagen om statens televisions- och
radiofond (745/1998), nedan fondlagen. Ändringen av fondlagen (475/2012) som trädde i
kraft vid ingången av 2013 hörde till reformen av Rundradion Ab:s finansiering. Från
och med ingången av 2013 överförs till statens televisions- och radiofond från anslaget i
statsbudgeten det belopp som behövs för att
täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. En summa som motsvarar anslagsbeloppet täcks med intäkter
från den rundradioskatt som avses i lagen om
rundradioskatt (484/2012).
Enligt 3 § 1 mom. i fondlagen får statens
televisions- och radiofond medel ur ett anslag
i statsbudgeten för att täcka kostnaderna för
den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i
lagen om Rundradion Ab (1380/1993). Enligt
lagens 2 mom. uppgår anslaget 2013 till 500
miljoner euro och anslagsbeloppet justeras
årligen så att det motsvarar förändringen i
kostnadsnivån. Som grund för justeringen
används ett index som till en tredjedel består
av levnadskostnadsindexet och till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet.
Anslaget justerades i enlighet med 3 § i lagen till att motsvara den höjda kostnadsnivån
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(1,6 procent) för 2014 så att det uppgår till
507 948 000 euro under innevarande år.
Fondöverföringen ingår i statsbudgetens
moment 31.40.60, Överföring till statens televisions- och radiofond. Statens televisionsoch radiofond är en bokföringsmässig fond
som står utanför statsbudgeten och som förvaltas av Kommunikationsverket. Medel ur
fonden betalas till Rundradion Ab i enlighet
med den dispositionsplan som statsrådet har
fastställt och bolagets finansieringsbehov.
Det föreslås att 3 § i fondlagen ändras temporärt så att indexjusteringen enligt 2 mom.
inte tillämpas på fondöverföring år 2015.
Förslaget baserar sig på en överenskommelse
mellan riksdagsgruppernas ordförande av den
21 mars 2014 enligt vilken behövliga lagändringar ska beredas för att frysa Rundradion
Ab:s index på grund av det ekonomiska läget. Det enhälliga och exceptionella beslutet
rör år 2015.
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Propositionens konsekvenser

Fondöverföringen enligt 3 § är i sin helhet
avsedd för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen
om Rundradion Ab. Således intäktsförs anslaget under kalenderåret till Rundradion Ab
i enlighet med bolagets finansieringsbehov.
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I samband med beredningen av rambeslutet
våren 2014 uppskattades att indexjusteringen
för 2015 enligt 3 § i lagen skulle vara 1,3
procent, och då vore det indexjusterade anslaget cirka 512 miljoner euro. Att lämna indexjusteringen ogjord betyder att Rundradion
Ab:s inkomster inte kommer att stiga år 2015
i jämförelse med år 2014.
Rundradion Ab:s styrelse har den 21 mars
2014 på begäran av bolagets förvaltningsråd
gett en utredning om konsekvenserna av att
slopa indexhöjningen år 2015 för bolagets
verksamhet och för den inhemska mediemarknaden. Enligt utredningen innebär slopandet av indexjusteringen att bolagets resultat blir negativt. Dessutom försvårar slopandet bolagets utveckling på lång sikt och dess
möjligheter att i en skiftande mediemiljö genomföra strategier som redan linjerats upp.
Man ansåg också att slopandet av indexjusteringen har en negativ inverkan på Rundradion Ab:s roll inom mediebranschen, strävandena att öka anskaffningen av inhemska
program på lång sikt samt bolagets oberoende.
Bolaget täcker det underskott som uppstått
till följd av kostnadsökningen i enlighet med
de beslut som fattas av bolagets förvaltningsorgan som avses i lagen om Rundradion Ab.
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Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid kommunikationsministeriet. Yttranden om propositionsutkastet har begärts av Rundradion Ab,
Kommunikationsverket,
justitieministeriet
och finansministeriet. I sitt utlåtande tar
Rundradion Ab fasta på de konsekvenser
som en frysning av index har på bolagets
verksamhet och på förvaltningsrådets roll i
frågor som gäller finansieringen av public
service. Finansministeriet konstaterar att
propositionen motsvarar planen för de offentliga finanserna 2015–2018, som fastställdes
den 4 mars 2014, enligt vilken en indexhöjning inte görs år 2015. Finansministeriet understöder propositionen.
4 Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2015 och avses bli behandlad i
samband med den.
5

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2015 och vara i kraft till och med den 31 december 2015.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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3
Lagförslag

Lag
om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998), sådan paragrafen lyder i lagarna 395/2003 och 475/2012, temporärt ett nytt 3 mom. som följer:

3§
Statens televisions- och radiofond och dess
medel
——————————————

Bestämmelsen i 2 mom. om en årlig justering av anslagsbeloppet tillämpas inte
2015.
———
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller
till och med den 31 december 2015.

—————

Helsingfors den 15 september 2014
Statsminister

ALEXANDER STUBB

Arbetsminister Lauri Ihalainen
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Bilaga
Paralleltext

Lag
om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998), sådan paragrafen lyder i lagarna 395/2003 och 475/2012, temporärt ett nytt 3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Förslagen lydelse
3§

3§

Statens televisions- och radiofond och dess
medel

Statens televisions- och radiofond och dess
medel

——————————————

——————————————
Bestämmelsen i 2 mom. om en årlig justering av anslagsbeloppet tillämpas inte 2015.
———
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2015.
———

