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KULWRUTSKO'ITETS BETANKM1JE nr 1 /1984-85 

med anledning av ltm Pekka Tuo:minens m. fl. 

hemställningsmotion till landskapsstyrelsen 

om utarbetande av ett mediapolitiskt program 
för radio- och TV-verksamheten i landskapet. 

Landstinget har den 21 mars 1984 inbegärt kulturutskottets utlåtande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin och 

ordföranden i programnämnden Christer Jansson, får med anledning härav 

anföra följande. 

I motionen efterlyses ett mediapolitiskt program som skulle utarbetas av 
landskapsstyrelsen och föreläggas landstinget. Programmet skulle inne
hålla kulturpolitiska synpunkter på lokaJ produktion och hur resurserna 

skall fördelas mellan lokalproduktion och utrustning för återutsändning 

av radio~ och televisionsprogram i landskapet samt förslag till hur verk
samheten i fortsättningen sk 11 byggas ut. 

I olika sammanhang har lanclskapsstyrelscn utarbetat plcmer för hur den 

fortsatta utbyggnaden av radio- och televisionsverksamheten skall ske, 
men hittills har dessa endast redovisats för landstinget i framställ
ningarna till ordinarie årsstaten. 

Den situation som för närvarande råder vad beträffar återutsändning av 

televisionsprogram producerat utanför landskapet och egen produktion 

ger mycket lite utrynrrne för egna prioriteringar av de olika sektorerna. 

Systemet med endast en televisionskanal ger inte möjlighet till någon 

större valfrihet utan innebär att den åländska Programnämnden varje vecka 

måste fatta beslut om vilka program som skall utsändas, i enlighet med 
st-irskilda regler för hur urval av den s.k. Alandssändarens televisions
progräm skall ske. Reglerna är klart utformade men ger nämnden ringa 

spelnnn och leder till svåra avgöranden. 

Landskapsstyrelsens strävan har varit att få till stånd en utbyggnad, som 

ger så stor valfrihet som möjligt för att på så sätt tillfredsställa 

större tittargrupper. Så skulle t.ex. redan utbyg&111ad för återutsändning 

av ytterligare en televisionskanal medföra betydligt större frihet för 

tittarna att själva välja program. 
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Kulturutskottet anser att motionärernas initiativ är lovvärt, men att 

den nuvarande situationen ger för lite utrymne för olika prioriteringar 

och kulturpolitiska ställningstaganden. När en utbyggnad skett anser 

utskottet däremot att landskapsstyrelsen bör utarbeta ett program för hur 

verksamheten skall bedrivas och hur resurserna skall fördelas mellan 

produktion och distribution av program. För att det mediapolitiska pro

grammet skall få något verkligt intresse krävs också att landskapssty
relsens inflytande över verksamheten ök~r så att olika ställningstaganden 

får en reell betydelse och ger möjlighet till påverkan. 

Landstingsledamoten Lund har annitilt avvikande åsikt eftersom hon anser 

att motionen borde ha godkänts. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 9 november 1984. 

att Landstinget med förkastande av hemställ

ningsmotionen nr 78/1983-84 bringar betän-

kandets motivering till landskapsstyrelsens 

kännedom. 

På kulturutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 
Elisabeth Naucler 
sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Björklund, ledamöt. 
Fagerholm, Lindholm och Lund samt ersättaren Oberg. 


