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Med anledning av ltm. Dahlens enkla fråga av den 8 mars 1976 

får landskapsstyrelsen avge följande svar: 

Frågan om återutsändnirgöver Åland av Sveriges radioprogram 2 

och 3 har vid upprepade tillfällen diskuterats dels i landskapssty-

relsen, dels med företrädare för Finlands rundradio. Redan i be-

rättelsen till självstyrelsepolitiska nämnden hösten 1973 kunde 

landskapsstyrelsen meddela att Finlands rundradio ställt sig i prin-

cip positiv till att återutsända dessa program. Radion ansåg sig 

likväl inte just då ha ekonomiska resurser för att utföra nödiga 

tilläggsinstallationer i sändaren i Smedsböle. 

Under våren 1974 erhöll landskapsstyrelsen tillstånd från Sveriges 

radio till återutsändning av program 3 samtidigt som genom organisa-

tionen STIM de upphovsrättsliga frågorna löstes beträffande pro-

grammen 2 och 3. Härefter gjordes en ny framstöt till rundradion 

om uppförande av de tekniska anläggningarna i Smedsböle. 

I december 1974 meddelade Finlands rundradio att kostnaderna för 

en ny UKV-sändare för radioprogram nu stigit till ca. 150.000 mark. 

Med hänvisning till bolagets ansträngda ekonomiska situation ställ-

de bolaget då ett förverkligande av landskapsstyrelsens förslag 

på framtiden. 
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Samma höst upptog landstinget i enskilda medels budget nödiga 

avsedda att vid behov utges som lån åt Finlands rundradio för upp 

rande av den nödiga apparaturen. I skrivelse i januari 1975 unde 

tade landskapsstyrelsen radiobolaget om denna nya möjlighet samti 

som grunderna för önskemålen - bl.a. skolradioprogrammen - uppre 

Landskapsstyrelsen föreslog ett räntefritt lån med en amorterings 

om fem år. 

Detta låneerbjudande har inte direkt besvarats av radiobolaget 

landskapsstyrelsen har redan tidigare erfarit att radioledningen 

principiella orsaker är emot en sådan lösning. Däremot har bolag 

meddelat att det är möjligt att över den nu befintliga mellanvåg 

ren i Sund sända Sveriges radioprogram. Sändaren täcker enligt u 

gift hela landskapet men ytterligare tekniska undersökningar påg 0 

övrigt hänvisar radiobolaget till de pågående avtalsförhandlinga 

mellan landskapet och bolaget. 

Som av denna relation framgår har redan en längre tid en dial 

gått mellan landskapsstyrelsen och Finlands rundradio gällande d 

av ltm. Dahlen aktualiserade frågan. Från landskapsstyrelsens si 

man ~ödgats konstatera att bolaget härvid ständigt hänvisat ti ll 

righeter av främst ekonomisk art. Några tekniska svårigheter har 

emot inte kunnat anföras och likaså är de upphovsrättsliga f rågo 

lösta. Skulle det visa sig möjligt att över den ovan berörda rnel 

vågssändaren sända program med fullgod teknisk kvalitet, torde ä 

de ekonomiska argumenten förlora sin betydelse och frågan vara b 



- 07& 

ans) ende endast av radiobolagets goda vilja. 

>fö, Som bekant avvisade rundradion det förslag till nytt avtal om radio-

~rät. och TV-verksamheten på Åland som landskapsstyrelsen framlagt. Efter 

.digt kontakte~ i Helsingfors utarbetas nu ett nytt avtalsförslag av en särskild 

>ades kommitte. Förslaget kommer inom kort till behandling i landskapsstyrelsen 

;tid och meningen är att även återutsändningarna av Sveriges radioprogram 

i princip skall kunna regleras genom detta avtal. Sedan ett nytt avtal 

· men slutits, vilket beräknas ske inom kort, torde en stadigare grund finnas 

av för förnyade ansträngningar i den berörda frågan. 
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