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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 12/1971-72
med anledning av vicetalman Olof Janssons
Mot.nr 1/1971-72.
m.fl.hemställningsmotion angående uppdrag
för landskapsstyrel sen att vid taga åtgär' åstadkommande av återutsändning
der för
över en slavsändare inom landskapet av
Sveriges Radios televisionsprogram 1.
Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstinget
inbegärt utskottets utlåtande 9 får utskottet, som i ärendet hört Landstingets talman och äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors, vördsamt anföra följande:
Alltsedan den mot Åland riktade Väddö-sändaren trädde i
funktion har man i den östra skärgården varit missnöjd med att sändaren
icke haft tillräcklig styrka för att ge denna trakt en godtagbar sebarhet för Sveriges Radios televisionsprogram 1. Då sändaren i Smedsböle
uppfördes, medförde detta icke någon förbättring i detta avseende för
den östra skärgården. Nu har situationen försämrats genom tillkomsten
av en ny .sändare i Helsingfors, som genom sin starka signal försämrat
mottagningsmöjligheterna för Sveriges televisionsprogram 1.
Inom Nordiska Rådet har ett flertal rekommendationer antagits i syfte
att förbättra TV-mottagning över riksgränserna. Det är sålunda helt i
överensstämmelse med den internordiska politiken att bereda landskapets
befolkning möjlighet att tillgodogöra sig de svenska TV-progrrunmen.
Då den östra skärgårdens försämrade mottagningsmöjligheter i detta
fall måste ses som en följd av Finlands Rundradios åtgärder, anser utskottet att det bör ankomma på Finlands Rundradio att genom lämpliga
r;otåtgärder återställa eller förbättra mottagningsförhålland ena i östra
skärgården för Sveriges TV 1. Tekniska eller ekonomiska hinder härför
oör icke föreligga utan fastmer bör avsevärt förbättrade mottagningsförhållanden kunna åstadkommas genom inrättande av en slavsändare i Sottunga.
Utskottet förutsätter därför att underharidlingar inledas snarligen
med Finlm1ds Rundradio såsom också landskapsstyrelsen har utlovat i
framställning nr 38/1971 för att nå det av motionärerna framförda syftemålet.
Med hänvisning till det ovan s.nförda får utskottet vördsamt föreslå 9
att Landstinget måtte hemställa hos
landskapsstyrelsen om att landskapsstyrelsen upptager förhandlingar med Finlands
Rundradio för att med hjälp av en slavsändare förbättra mottagningsförhållandena
för Sveriges Radios TV-program 1 i land-
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östligaste delar.
Mariehamn, den

Närvarande i utskottet: ordföranden Dahlman 9 viceordföranden Andersson samt ledamöterna Sundblom 9 Olof M. Jansson och Widernan.
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