
1978-79 Lt - Enkel fråga nr 1 - Svar. 

Herr Talman 

Såsom svar på landstingsman Stig Dahlens enkla fråga till landskaps

styrelsen angående möjligheterna att genom komplettering av sändar

utrustningen vid Smedsböle på avgörande sätt förbättra sebarheten 

av såväl Sveriges TV 1 som TV 2 för östra skärgården ber landskaps

styrelsen få framföra följande: 

Enligt självstyrelselagen tillkommer rikets organ lagstiftnings

behörigheten i fråga om radioverksamheten. Förhållandet mellan 

landskapsstyrelsen och Rundradion (Oy Yleisradio Ab) angående radio

och televisionsverksamheten på Åland är reglerad i avtal 29.6.1976. 

Såvitt gäller televisionsverksamheten innehåller avtalet bestämmel

ser om utsändning över Smedsböle av de svenskspråkiga sändningarna 

i Finlands television över TV 1 och TV 2 samt Sveriges Radios TV 2. 

Därjämte strävar avtalsparterna till att över Smedsböle möjliggöra 

utsändning av övriga televisionsprogram bl.a. för närvarande Sveriges 

Radios TV 1 samt av regionala åländska televisionsprogram så snart 

tekniska och ekonomiska förutsättningar härför föreligger. 

Landskapsstyrelsen konstaterar att Sveriges Radios TV 2 har god 

sebarhet över hela landskapet. Sveriges Radios TV 1 syns däremot 

dåligt i den östra skärgården. 

Förhandlingar pågår sedan år 1976 med Rundradion om i första hand 

bandning av Rundradions svenskspråkiga televisionsprogram för ut

sändning över Smedsböle på en från normal sändningstid avvikande 

tidpunkt i syfte att programkollision med Sveriges Radios TV 2 

skall kunna undvikas. 
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Den i landstingsman Stig Dahlens fråga avsedda lösningen av se

barhet av Sveriges Radios TV 1 ingår även i dessa förhandlingar. 

Emellertid har man ännu ej funnit sådana tekniska och ekonomiska 

lösningar på dessa frågor som skulle uppfylla avtalsparternas 

intensioner enligt ovannämnda avtal. 

Landskapsstyrelsen är medveten om de 1 frågan ingående möjligheterna 

och kommer att fortsätta strävandena 1 underhandlingarna med 

Rundradion att nå lösningar inom ramen för gällande avtalo 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Kanslichef 
\;2~ 

Gunnar J 

B.D. 1387 /122-79 

1979-03-06 
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