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FINANSUTSKOTTETS :BETÄNKANDE nr 5/1974-75 
med anledning av landskapsstyrelsens fram
ställning till Landstinget med förslag till 
enskild årsstat för landskapet Åland under 

år 1975. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovan 
ärunda framställning. Utskottet som i ärendet hört lantrådet Alarik 

gbl orn , f inn:n sche fen . ,Ål{;s; ;!3a .. 1 b,e :t' g o ch.1. mib~d~SW2;!1n e~n(:) ._i ~)tian c1 s Penning-:- . 
fl.utouqtff>,re-niTI,;.§,.4J9ra. ~orko, f!1r vördsaot anföra följ ande. 
~terutsändning av Sveriges Radios TV- och radioprogrno. 
- I årsstaten har under 23.10. 21 upptagits anslag avseende kostnader 
för rätten att återutsända Sveriges Radios TV 2 ävensoo 'rV 1 för öst
ra skärgården saot · radioprog.rar.men P2 oqh:; P3 enligt den redogörelse 

800 
ingick i fraoställningen för årsstaten för 1974.Finansutskottet 

förutsatte i sitt betänkande över årsståten 1974 att även Pl burde 
intas i avtalet för återutsändningen. 

För att dessa planer skall kunna föryerkligas har under 23.10.83 
anslagits 500. 000 mark för lån till Finlands Rundradio för installa
tion av TV-reläapparatur sar.ut under 24.10.50, 150.000 mark för appa
ratur för återutsändning av Sveriges FM-radioprograIJ. 

De upphovsrättsliga frågorna har för landskapets del lösts genom 
separata avtnl med STIII och Sveriges radio. 

Landskapsstyrelsen.har vid diskussioner med ledningen för Rundra
dion och i skrivelse framlagt förslag som skulle ge möjlighet till 
genomförandet av återutsändningarno.. Samtidigt har föreslagits an
skaffning av videoband-maskin för bandning av finlandssvenska utsänd
ningar för senare utsändning, varigenom kollisioner med Sveriges TV 2 
över Ålandssändo.ren kunde undvikas. 

Förslagen har avvisats av Rundradion med i första hand hänvisning 
till finansiella svårigheter. En återutsändning av TV 1 genor:1 utnytt-
jande av kanal 12 anges 0111öjlig. att genoruföra med hänsyn till stör
ningsmomenten i förhållande till Revalsändaren. Älternativet med en 
UHF-kanal skulle uppsko.ttningsvis kosta 2,2 miljoner mark. 

Finansutskottet noterar ntt de hittills fördn underhandlingarnn 
icke lett till något resultat trots att en lång tid förflutit sedan 
frågorna väcktes. Den telmiska sidan bör i princip vara möjlig att 
lösa. De upphovsrättsliga frågorna ställer inga _hinder i vägen och 
i fråga oril kostnaderna har ju lm1dskapet också erbjudit finansiell 



Enligt utskottets mening är situationen otillfredsställande så 

inte fullgod hör- och sebarhet av Sveriges radios TV- och 

.·ro.dioprogro.J.:1 föreligger för hela Åland. Utskottet finner det därför 

angeläget c.tt lnndskapsstyrelsen vidtar ytterligare ansilängningar 

för läsandet av frågan och samtidigt undersöker andra wöjligheter än 

. de o.l ternati v sou hittills diskuterots. Frågeställningen är av den 

betydelsen att, enligt utskottet,också finns anledning till att land

sknpsstyrelsen tar upp äi"endet i följ ande redogörelse till själv

styrelsepoli tiskc. nämnden. 

Detaljmotivering. 

Understödjande av politisk inforruntion. 

]'ino.nsutskottet har tidigare uttalat att anslaget borde 

få utnyttjns i fortJer som är avpassnde för landskapet. 

Anslaget är i riket avsett för stöd till partipress. 

Sådan so.knas på Åland. Fördelningen och utnyttjandet kol:lp::;_i~ 

ceras på grund härav.Då tidningen Åland i förhållande 

till de politiska grupperna inorJ landskapet i princip· Eir 

obunden cch den dessutow såsow pressorgan är det enda 

i landskapet~ har utskottet 01~1fo,ttat tnnken på att den 

interna infornationen ino1J landskapet kunde ske i forw 

0,v inforrnntionsblad. För sådan inforHCJ.tionsform kcm tän

kas flera olika alternativ. Det är uppenbart att också 

landskc.psnyJ.J.digheterna hc.r ett behov att till allE1änhe-

ten föra frnm infon1ntio11 och upplysning sorn ko:z::rpleuent 

t,ill r::iassoedia. 

Utskcttet hnde för sin del förväntat en ågot fylliga

n: utredning särskilt orn lQndsknpsmyndigheternas even

cuello. nndel och 111edverk:an. Hed beaktande av frågans 

specielle:, betydelse för dc:n frc@tidn informationen OLl 

lcmdsko.pspoli tiken anser utskottet det värt att ärendet 

yttc:rlig2,re läggs vilande och att frågcm utreds och pre

cisero..s av t.ex. en arbetsgrupp soH landskapsstyrelsen 

skulle utse med representanter för landskapsstyrelsen 

och lQndstinget. En sådan utredning borde kunna vara klar 

till landstingets illnrssession. Utskottet kan för sin del 

även omfatta tanken att m1der valåret 1975 då IJedlen från 

1974 kvarstår, även fördelning skedde enligt för detta 

år speciella grunder. 



-3-
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår finansutskottet 

att Landstinget måtte antaga förslaget 
till enskild årsstat för landskapet Åland 
under år 1975 sruut beLlyndiga landskapssty
relsen att upptaga för årss~atens förverk
ligande erforderliga lån. 

Mariehaon, den 7 januari 1975. 
vägnar: På ~sutsk9ttets 

( ~~,~~==---,,,_. 
Runar Wil~ 

~~ -ordf örand~ 
H~ Gi staf sson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Wilen, viceordföranden El i:::ier 

Jansson sawt ledaoö terna Mattsson, Lundqvist och Friberg. 
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