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Kommunikationsutskottet
Regeringens årsberättelse 2021
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2022.
Sakkunniga
Utskottet har hört
- tf. enhetsdirektör Matleena Kurki-Suutarinen, kommunikationsministeriet
- tf. avdelningschef Miikka Rainiala, kommunikationsministeriet.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
(1) Kommunikationsutskottet har behandlat de uttalanden och ställningstaganden i regeringens
årsberättelse 2021 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet.
Uttalande som kan strykas
(2) Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalande och ställningstaganden av riksdagen och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att
uttalandet och ställningstagandena i övrigt har blivit obehövliga:
— Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats (MI 1/2017 rd — RSk 5/2018 rd).
Uttalanden som ska stå kvar
(3) Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden av riksdagen och redogjorts för i regeringens årsberättelse inte är tillräckliga och att uttalandena fortfarande är nödvändiga och bör finnas kvar i berättelsen:
— Nya förflyttningshjälpmedel (RP 24/2015 rd — RSv 110/2015 rd).
— Myndighetsövervakningen av tillståndspliktig trafik (RP 161/2016 rd — RSv 27/2017 rd).
— Totalreformen av körkortslagen (RP 146/2017 rd — RSv 29/2018 rd).
— Nya vägtrafiklagen (RP 180/2017 rd — RSv 65/2018 rd).
Godkänts
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— Öppnandet av snöskoterleder för tunga snöskotrar (RP 185/2018 rd — RSv 172/2018 rd).
— Bestämmelserna om trafik- och patientskadenämnden (RP 299/2018 rd — RSv 293/2018
rd).
— Begäran om omprövning av temporära beslut om körförbud (RP 91/2019 rd — RSv 75/
2019 rd).
— Genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet (RP 50/2020 rd — RSv 68/2020 rd).
— Bättre tillgång till taxitjänster och utveckling av offentligt understödda transporter (RP
176/2020 rd — RSv 34/2021 rd)
— Stöd för byggande av bredband (RP 221/2020 rd — RSv 195/2020 rd).
— Marknaden för stark autentisering och behovet av prisreglering (RP 237/2020 rd — RSv
17/2021 rd)
— Konsekvenserna av miljö- och energieffektivitetskraven för upphandling av fordon och
trafiktjänster(RP 70/2021 rd — RSv 106/2021 rd).
— Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021—2032 (SRR
2/2021 rd — RSk 23/2021 rd)
— Lagen om transportservice och bestämmelserna om körtillstånd (RP 194/2021 rd — RSv
222/2021 rd).
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan.
Helsingfors 9.6.2022
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande Suna Kymäläinen sd
medlem Pekka Aittakumpu cent
medlem Seppo Eskelinen sd
medlem Janne Heikkinen saml
medlem Petri Huru saf
medlem Juho Kautto vänst
medlem Jari Kinnunen saml
medlem Jouni Kotiaho saf
medlem Johan Kvarnström sd
medlem Joonas Könttä cent
medlem Sheikki Laakso saf
medlem Jenni Pitko gröna
medlem Mirka Soinikoski gröna
medlem Paula Werning sd.
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Sekreterare var
utskottsråd Mika Boedeker.
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