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KULTURUTSKOTTETS BETÄllTKANDE nr 5/197475 oed anledning av Erik Lundqvists m.fl.
ootion till landstinget oo att detta ville
uppmana landskapsstyrelsen att,efter kontakt oed Ålands redarförening och Sjöoansservicebyrån 9kontakta såväl Sveriges Radio-.
TV soD Rundradion Oy Yleisradio Ab om öose-.
sidigt utbyte av nyhets-, undervisnings-,
reportage- och underhållnings video-kassett
TV-prograD för distribution till fartyg i
utrikesfart.
Landstineet har inbegärt kulturutskottets utlåtande över ovnnnäon-..
da L.lotion.
:Med anledning härav har utskottet hört VD i Ålands redarförening
r.f., Justus Harberg.
Utskottet konstaterar härvid att man från Sjöoansservicebyråns sida i experiwentsyfte bandar två t~omar i veckan av Oy Yleisradio~Ab
Rundradions TV-program för distribution till de fartyg i utrikesfart
soo är försedda med kassett-TV-apparater. Avsikten är emellertid att
de enskilda rederierna skall ekonor:J.iskt stå för dessa TV-apparater.
I handeln finns dock två olika system av kassett-TV-apparater. Dessa
systeo skiljer sig från varandra bl.a. såtillvida att kassetter avsedda för det ena systenet ej kan användas i
det m1dra. Utskottet
erfar vidare att Ålands redarförening r. f. :·
Finlands redarförening
ro f för närvarande för underhandlingar för att åstadkomna att sai-:iraa
systeL1 används på SaDtliga finländska fartyg s<mt att r.ilan i Sverige
redan beslutat sig för ett systen vilket redan tagits i bruk.
Då det är att befara att i det fall blott finländska progrm;:i skall
stå till buds för sjöE1ännen utbudet av svenskspråkiga program komner
att bli synnerligen litet 9 anser utskottet att det vore av vikt att
wan från landskapet Ålands sida medverkade till c.tt även Sveriges Radio-TV: s program skulle kunna utnyttjas.
Med hlinvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget herJställer hos landskapsstyrelsen oo att denna kontakter Ålands redarförening r.f.,Sjömansservicebyrån,Sveriges Radio-TV och Oy Yleisradio Ab Rundradion i avsikt att möjliggöra att Sveriges
Radio-TV:s kassett-TV-program skall vara
tillgängliga för den i motionen omnämnda
verksamheten.
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rieharJn ~ den 28 november 197 4.
På kulturutskottets vägnar :
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ordförande
sekreterare .

Närvarande i utsl,r nttet: ordföranden Fagerlund9 viceordföranden
Arvidsson sarJt ledru-Jö tern a Sundberg, Nils Karlsson och Nordlund.

