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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s fram~tällning ti ll Ålands landsting med 

anhållan om berätt i gande fÖr l aridskapsstyrelsen 

att med Oy Yleisradio Ab ingå avtal om upprät-

tande av en radiosändare på Åland. 

Finlands Svenska Radi oförbund, - som i landet t illvaratager de svenska 

radio l yssnarnas intressen, har vänt s i g t i ll l andskapets myndigheter 

med ett förs l ag om u ppgörande av ett avtal me llan själ vstyrelsemyndig

heterna å ena sidan och Oy Yle i sradio Ab, som har ensamrätt för run d

radiosändningar, å andra sidan, i syfte att en rundrad i ostation för 

ultrakortvågssändning skulle upprättas på Ål and under förutsättning 

att ti l lräckli ga garant i er erhållas f ör a t t sändni ngarna bli svensk

språk i ga. 

Den tekniska utveckl ingen inom radiotekniken har medfört, att man 

a lltmer börjat använda s i g av ultrakortvågssändni ngar (våglängder under 

1 0 met er) , v ilka mö j l igg '.'. ra mottagning u tan nämnvärda störningar från 

ovidkommande radiosändare eller j onosfäriska förändringar. Detta med

för emell ertid, att en sändares räckvidd mi nskar till blott ett be

gränsat område, ty rad i ovågorna ref l ekteras i cke av jonosfären utan 

fortplantas direkt från sändare t ill mottagare utan att i nämnvärd 

mån fö l ja j ordytans rundning. Härigenom har det blivit nödvändigt att 

uppföra ett stort antal sändare för att kunna ti llfredsställa l yss

narna i nom landet. Ehuru mottagningsförhålland~na över havet ära gynn

sammare än annars, ärt.ex. f ältstyrkan för Åbo-sändaren härstädes svag 

och återgivningen icke tillfredsstäl lande utan dyrbara antennanlägg

ningar. 

Den tekniska utvecklingen medför eme llertid också, att en s.k. ukv

sändare på Åland kan anses sända endast för radiolyssnarna inom land

skapet. En sådan sändare kan al l tså -fungera såsom enspråkig då principen 

om sändarnas tvåspråkighet i detta fall saknar b etyde l se eftersom 

publiken är enspråkig. Förutsättni ngarna för åstadkommande av ett av

tal med Oy Yleisradio Ab äro sål unda numera helt andra än tidigare 

under förutsättning att sändaren endast utnyttjar det s.k. ukv-området. 

Med hänsyn till ovar.nämnda omständigheter har l andskapsstyrelsen an

sett, att ett förslag till avtal med Oy Yleisradio Ab numera kan ges 

ett innehål l, som dels tillvaratager landskapets intressen på ett be

tryggande sätt, samtidigt som de invändningar, som tidigare gjorts 

från Oy Yleisradio Ab:s sida vid inofficie l la diskussioner i denna an

gelägenhet, numera icke torde ha fog för sig, varför jämväl bolaget 
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bord e kunna omfatta förslaget. De av Finlands Svenska Radioförbun~ 

framlagda synpunkterna ha därför i princip kunnat omfattas. 
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Landskapsstyrelsen anser, att godkännande av ovannämnda avtalsförslag 

icke är en sådan angelägenhet, som enligt gällande stadganden faller 

inom landskapsstyrelsens behörighet med mindre Landstinget särskilt 

berättigat landskapsstyrelsen härtill. Ärendet berör dessutom intimt 

principen om landskapets bevarande såsom enspråkigt svenskt och är av 

sådan bärvidd, att det icke kan betraktas som en förvaltningsåtgärd. 

De förvaltningsärenden, som anknyta sig härtill, d.v.s~ · beviljande av 

tillstånd att idka näring i landskapet samt möjligen erforderligaAill

stånd att förvärva eller expropiera fastighet anser landskapsstyre lsen 

helt beroende av, om ett avtal av ovannämnt slag kan ingås. 

Då det är meningslöst att från landskapets sida framlägga ett för

slag, som icke kan antagas av Oy Yleisradio Ab, har landskapsstyrelsen 

utarbetat ett avtalsförslag på basen av de synpunkter Finlands Svenska 

Radioförbund framlagt, som tar hänsyn såväl till landskapets som Oy 

Yleisradio Ab~s intressen • Avsikten är att för Oy Yleisradio Ab fram

lägga förslaget i den form Landstinget kan omfatta detsamma att antagas 

oförändrat. Skulle förändringar påyrkas från Oy Yleisradio Ab:s sida, 

anser sig landskapsstyrelsen icke kunna ingå avtal utan att Landstin

ge t därförinnan tagit ställning till det nya förslaget. I nedanstående 

förs lag ha följande bestämmelser intagits för att tillvarataga land

skapets intressen. 

Den åländska sändarens verksamhet leds av ett programråd, bestående 

av fem av landskapsstyrelsen utsedda medlemmar. Programrådet har slut

lig bestämmanderätt om de program, som Oy Yleisradio Ab önskar sända 

över den åländska sändaren. De lokala programmen, som sändas direkt 

eller inspelas vid den å ländska studion för lokalutsändning, granskas 

av programrådet, dock med rätt för Oy Yleisradio Ab att utesluta program, 

eftersom Oy Yleisradio Ab har ställning som ansvarig utgivare. Den loka

la programchefen, som bör stå i tjänsteförhållande till Oy Yleisradio 

Ab, skulle utses på förslag av programrådet. Han fungerar som program

rådets ordförande, men utan rösträtt. Oy Yleisradio Ab skulle stå för 

samt liga kostnader i samband med verksamheten, då ans lag härför icke 

kunna upptagas i landskapets budget. 

Avtalet skulle gälla tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om i~ 
sex månader . Skulle avtalet uppsägas och nytt avtal icke träffas före 

uppsägningstidens utgång, bör Oy Yleisradio Ab förbinda sig att under 

den tid intet avtal är gällande endast utsända de svenskspråkiga dags-
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nyheterna, väderleksrapporterna, andakterna och gudstjäns terna ävensom 

de svenskspråkiga skolradioprogrammen över sändaren i landskapet. 

Med hänv isning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

anhålla om 

att Landstinget måtte berättiga landskaps

styrelsen att med Oy Yleisradio Ap benämnda 

bolag ingå ett avtal av följande lydelse~ 

Av t a 1 . 

Mellan Oy Yleisradio Ab, nedan kallat bolaget, och Ålands land 

skapsstyrelse, har följande avtal träffats att gälla tillsvidare med 

ömsesid ig uppsägningsrätt och sex (6) månade~s uppsägningstid: 

1. Bolaget är berättigat att inom landskapet uppföra en ultrakort

vågssändare samt att inrätta en studiolokal i Mar iehamn för inspelning 

och utsändning av rundradioprogram enligt nedanstående vi llkor . Innan 

bolaget vidtager med verksamheten införskaffar bolaget hos landskaps

styrelsen för verksamheten nödigt tillstånd att idka näring i land

skapet Ål and. 

2 . Landskapsstyrelsen tillsätter för ledning av sändarens verksam

het ett programråd, bestående av fem (5) medlemmar och två (2) supp

leanter för dem. Av medlemmarna avgå vartannat år två (2) och vart

annat år tre (3) och av suppleanterna avgår varje år en (1). Avgåend e 

medlem må icke omedelbart återväljas. Programrådet sammanträder minst 

varannan vecka på t i d, som programrådet bestämmer i samrå d med d e n 

loka l a programchefen. 

3. Bolaget antager en lokal programchef, som står i tjänsteförhål

lande till bolaget, på förslag av programrådet. Ställföreträdare för 

programchefen antages på samma sätt. Programchefen är ordförande i 

programrådet men äger icke deltaga i fattande av beslut. 

4. Bolaget tillsänder programrådet varje vecka det program, som 

skall sändas under nästföljande fem (5) veckor. Programrådet har rätt 

att stryka program efter fri prövning, varvid bo l aget skall utesluta 

sådant program ur sändningen över den å l ändska sändaren. Programrådet 

godkänner de program, som införas i stället f ör ut es lu tna program e ller 

eljest sändas f9r sändarens l yssnare, dock sålunda, att programdirek

tören för bolagets svenskspråkiga sändningar h a r rätt att utesluta 

sådant program, om dess sändande står i strid med de allmänna princi

perna för bo l agets utsändningar. 

5. Programrå det är icke bundet av bolagets direktiv i andra avseen

den än då det gäller den årsbudget, som bolage t fastställer för radio

sändningarna i landskapet, samt förbud mot s ändande av visst program 
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enligt :p. 4. 

6. Bolaget äger rätt att disponera studio l okalen för inspe l n i ng och 

upptagning av :program för utsändning över andra radiosändare än sän

daren i l andskapet utan ti l lstånd av :programrådet, Endast de :program, 

som bl i v i t g odkända av :programrådet 1 må bolaget vidare befordra över 

sändaren. 

7. Bolaget står för samt l iga kostnader för uppförande och inrättande 

av de i 1 :punkten nämnda anl äggningarna samt deras drift, funktionärer 

nas avlöning, :programrådets arvoden och de uppträdandes honorering, så 

ock andra utgifter, som kunna följa av rundradiosändningarna enl igt 

detta avt/ a l . 

8. Skulle dett a avtal uppsägas av någnndera parten och överenskom

me l se om nytt avtal ell er avtal ets fortsatta gilt i ghet icke träffas 

inom uppsägningstiden, förbinder sig bolaget a tt därefter intil l dess 

nytt avtal i v ederbörlig ordni ng träffats icke över radiosändaren i 

landskapet utsända andra :program än de svenskspråkiga dagsnyheterna, 

väder l eksrapporterna, andaktsstunderna, gudstjänsterna och skolra dio

programmen. 

He l singfors den . .•.•.. Mariehamn den ....... 
Oy Yleisrad i o Ab På l andska:psstyrelsens vägnar~ 

Ma riehamn , den 16 september 1959. 

På land skap s styrelsens vägnar~ 

Vicelantråd?r~c:-: 
Landska:pssekreterare 
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