
1984-85 Lt - Hemst.mot. nr 79/1983-84 - Ku. 

KULTIJRUTSKOTfETS BETÄNKANDE nr 2/1984-85 

med anledning av ltm Pekka Tuominens m.fl. 

hemställningsmotion till landskapsstyrelsen 

om åstadkommande av ändringar i avtalet med 

Fin lands Rundradio så att rnedlerrnmrna i pro

graITillänmden utses på förslag av landstinget. 

L:u1dstinget har den 21 mars 1984 inbegärt kulturutskottets utlåtande över 

motionen. Utskottet~ som i ärendet hört lantrådet Folke Woival:in och ord

föranden i programnämnden Christer Jansson, får med anledning härav anföra 

följmide. 

Motionärc:ma efterlyser en ändring av reglerna för utseende av program

nämd så att landstinget sh'l111e föreslå vilka medlemmar Oy Yleisradio Ah: s 

förvaltningsråd skulle utse. 

I m::rtionen görs jämförelser med hur systemet är uppbyggt i riket och här

vid Lcristateras bLa, att det är Finlands riksdag som utser Oy Yleisradio 

Ah; s fihvaltnings:råds vilket i sin tur utser de regionala programråden 

scim Alands del motsvaras av prograITUlämnden.fui radio- crh televisionsve:ksamhe-t 

smn bedrivs i hm1dhas av ett från staten fristående bolag som till 

allra största delren 11gs av staten och kan alltså inte jämföras med hur 

verksamheten ~lr uppbyggd i landskapet. Den åländska progranmänmdens 

ställning hm snar&;;;t j2rnföras med de regionala programråden vilka allt

så ut:.::&s av förvaltningsrådet medan programnä1mden utses av Oy Yleisradio 

Ab:s direktiJn efter overenskommelse med landskapsstyrelsen i enlighet 

TI'.'_'d bestt',!-rimelse!Tla i ett avtal mellan bolaget och lan<lskapsstyrelsen. 

iC~fltu.rutskotter Jll.~'.E;r ntt frågor rörande utseende av progranmärnnd är en 

,C'.ör. a1tnb,:~såtgärr1 ;;c;a lämpligen bör handhas av landskapsstyrelsen och 

atL '-~-el, nuv.~'i.'<'1.n.:e r::li!-111gen fungerar' bra. Landskapsstyrelsen har en par-

lm1:<:·11::21·isk s::urnE::>JL::ät:tuing som återspeglar styrkeförhållandet i lands-

tTr·i;cr:;: att dei: inte heller från parlamentarisk synpunkt 

finn~5 något till Jndring av reglerna. Utskottet har alltså funnit 

att di;;t· m.n sys t'~fi!et for utseende av programnämnd bör tillänpas 

äv1.::n i fortsättningen, såvido inte de yttre ramarna för programverksam

heten tindn:s. 
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Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget förkastar hemställnings

motionen nr 79/1983-84. 

MariehaTIIl1 den 9 november 1984. 
På kulturutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare. 

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


