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LAGUTSKOTTETS betänkande H 3/1958 i anledning 

av landstingsman Tore Hansens m.fl:s hemställ

ningsmotion om åtgärder för åstadkommande av en 

relästation i landskapet för utsändning av tele-

visionsprogram. 
Förenämnda hemställningsmotion, varöver landstinget inbegärt lag

utskottets utlåtande, har utskottet behandla t och f ä r för landstinget 

vördsammast framhålla följande~ 
Enligt självstyrelselagens ~ 11 punkt 17) tillkommer rikets lag

stiftande organ ULeslutande rätt till lagstiftning i är~nda n? som an

går telegraf- och radioväsendet9 Landstinget är därför förhindrat att 
akrida till någon som helst lagstiftningsåtgärd i av petitionärerna 

nämnt avseende. Då Finlands Rundradio (Oy Yleisradio Ab) erhållit kon-

cession på alla såväl rundradio- som televisionsutsändningar i riket, 

synes i självstyrelselagens § 15 avsett initiativ icke heller kunna 

väckas, än mindre leda till positivt result a t. Nyssnämnda koncessions

förhållande förklarar även, varför landskaps s tyrelsens till Post- och 

telegrafstyrelsen riktade skrivelse (7.12.1956 Ng 3590) med förfrågan 

om möjligheterna att inrätta en relästation för förmedling av teleYi

s ionsprogram inom landskapet givit negativt resultat. 

För att utröna, om en relästation inom landskapet kan tänkas för

bättra här bosatta innehavares av TV-appara ter möjligheter att till

godogöra sig utsändningar1.1.a, har utskottet hört chefen för Kustradio

stationen i Mariehamn 9 radioteknikern Arvi Rajamäki såsom sakkunnig. 

Denne har vä l villigt ställt sig ti l l utskottets förfogande och som sin 
åsikt uttala t, att sebarheten därigenom inom hela landskapet kan för

bättras, ehuru icke 100-procent i gt. För åstadkommande av en 100-
procentig sebarhet borde ett program för upprättande av med varandra 

samordnade stationer från Stockholm över Åland och orter i fastlandet 

förverkliga s , som en samnordisk konferens försökt åstadkomma, men som 

tillsvidare ej kunnat genomföras 8 V ekonomiska orsaker. Detta program 

förutsätter inrättande av radiolinkstationer i Sverige på lämpliga av
stånd från varandra, på Åland - närma re angivet i Lumparland - i Kor

po och Åbo. Enligt herr Rajamäki kunde en relästation i Lumparland, 

uppförd till 100 meters höjd över havsytan med en radie av c:a 40 

kilometer, säkerställa sebarheten inom större delen av landskapet. 

En relästation på Åland bör därför för att ernå största möjliga 

effektivitet samordnas med det nordiska initiativet . Det är givet, 

att landskapet därvid ha r påtagliga intressen att bevaka, men saken 

kan förverkligas endast i samarbete med Finlands Rundradio. 

Några minskade kostnader för byggande av TV-antenner torde man 
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likväl icke kunna r ä kna med. Ej heller torde det va ra skäl att i 

högre grad bygga på relästationens finansiering med privata medel, 

men dessa möj ligheter böra givetvis undersökas. 

Ehuru landskape t icke kan skrida till några åtgärder i lagstift

ningsväg för att tillgodose motionens syftemäl, f öreslär utskottet 

vördsammast , 

at t landstinget vill e g iva l a ndskapsstyrel

sen i uppdra g a tt följa med utvecklingen på 

TV-området samt, om anslag f ör ändamålet kan 

komma ifråga , anhålla därom hos landstinget. 

Ma riehamn den 12 mars 1958. 

·--- r~\kss ön 
dförande. 

P~å la.gutsn~;~s v··fnar: 

-~~~~a;ti< 
ekreterare. 

Närvarande i utskottet ~ Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahl

man, Paul Påva l s , Eliel Persson och Gös ta Nordman. 
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