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Ændringsforslag 

 

Til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. 2017 om telekommunikation og teletjenester 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen. 

 

 

Til § 2 

 

1. § 2, stk. 4 affattes således: 

” Distribution af radio- og tv-programmer er liberaliseret. Naalakkersuisut kan fastsætte regler 

herfor.” 

 

Til § 36 

  

2.  Stk. 3 affattes således:  

”Administrative forskrifter, der er udstedt eller opretholdt i medfør af den i stk. 2 nævnte 

landstingsforordning, forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat i 

medfør af denne Inatsisartutlov.” 

 

 

Bemærkninger til ændringsforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Forslag til Inatsisartutlov om telekommunikation og teletjenester blev førstebehandlet 2. 

oktober 2017. Efter førstebehandlingen blev lovforslaget sendt til behandling i 

Anlægsudvalget, som har afgivet deres betænkning til brug for 2. behandlingen.  I 

betænkningen opfordrede udvalget Naalakkersuisut til at fremsætte ændringsforslag, der 

indføjer den allerede gældende praksis for radio og tv-distribution.  

 

Derudover gjorde udvalget opmærksom på at der i § 36 tilsyneladende savnes bestemmelser, 

der hjemler tidligere fastsatte rammer mv. 

 

 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 
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I lovforslaget var § 2, stk. 4 formuleret som en undtagelsesbestemmelse. Da Anlægsudvalget 

opfordrede til, at lovliggørelsen af den eksisterende praksis for distribution af radio- og tv-

programmer bliver mere entydig, er det skrevet ind i loven, at området er liberaliseret. Der 

gives Naalakkersuisut hjemmel til efter behov at udstede regler for den liberaliserede 

distribution af radio- og tv-programmer. 

 

 

Til nr. 2 

 

Ordene ”eller opretholdt” er tilføjet og ”Inatsisartutlov” er ændret til ”landstingsforordning”.  

Tilføjelsen af ordene ”eller opretholdt” vedrører administrative forskrifter, som er udstedt før 

Landstingsforordning om Telekommunikation og Teletjenester fra 2006, men som er 

opretholdt i medfør af landstingsforordningen. Uden denne ændring ville disse forskrifter ikke 

længere være gældende efter lovens vedtagelse.   


