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LAGUTSKOTrETS BETÄNKANDE nr 17/1977-78 i an

ledning av landstingsmannen Stig Dahlens m.fl. 

hemställningsmotion angående övertagande av 

radio- och TV-verksamheten i landskapet. 

över denna motion har landstinget inbegärt lagutskottets utlåtande och får 

därför utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom, vördsamt 

anföra följande. 

Frågan om självstyrelsemyndigheternas övertagande, helt eller delvis, av 

radio- och tv-verksamheten inom landskapet Åland har länge varit aktuell. 

Saken har, såsom också motionärerna omnämner, behandlats i kommitten för 

revision av Självstyrelselagen och likaså har frågan berörts vid landskaps

styrelsens förhandlingar med företrädare för Finlands rundradio i Helsing

fors. 

Lagutskottet har också för sin del omfattat den grundprincip, som denna 

motion givit uttryck för. }1en utskottet har även ånyo blivit uppmärksammat 

på att problemen i sammanhanget är många och svårlösta. Även om landskapet 

stegvis skulle övertaga den aktuella verksamheten måste uppenbarligen först 

ett grundligt klarläggande av alternativen göras. 

Lagutskottet har också erfarit att problemen i samband med återutsändning 

över Åland av åtminstone ett radioprogram ur Sveriges radios prdduktion 

möjligen kan anses stå inför en lösning. överhuvudtaget synes det lättare 

att lösa de problem, som ansluter sig till förbättring av radioutsänd

ningarna över Ålandssändaren än de problem som anknyter sig till framförallt 

återutsändningen över hela Åland av Sveriges radios televisionsprogram 1. 

I och för sig skulle det principiellt vara möjligt för självstyrelsen att 

redan inom ramen för nugällande självstyrelselag begära förhandlingar om 

en överenskommelseförordning angående övertagande av vissa förvaltnings

befogenheter beträffande rundradioverksamheten, varvid dock naturligtvis 

måste beaktas att Finlands rundradio är ett med stöd av koncession arbetande, 

i princip fristående aktiebolag, men uppenbarligen borde ett övertagande 

av denna verksamhet bygga på en helt annan grundval än i dag. I princip 

borde rätten att bevilja koncession för eter media verksamhet ligga hos 

landskapsstyrelsen, som sålunda skulle ha möjligheter att fastställa om

fattningen av och innehållet i den verksamhet som här skulle bedrivas. 

Såsom utskottet redan förut understrukit, skulle ett övertagande - helt 
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eller delvis - av ansvaret för berörd verksamhet på Åland komma att kräva 

omsorgsfulla förberedelser och problematikens olika delar borde härvid 

var för sig utredas och bearbetas . Många frågor har för övrigt, utom en 

rent praktisk sida, också nationella och internationella aspekter som 

kan behöva beaktas och invägas i rätt sammanhang med beaktande av allt 

detta förarbete, som måste göras undan innan t.o .m. man tar ställning till 

frågan om och i vilken utsträckning landskapet skall ha rätt att övertaga 

radio- och tv-verksamheten på Åland, har utskottet, dock med en lätt om

stilisering av motionens kläm, enhälligt omfattat det väckta initiativet . 

Den faktiska tidpunkten för övertagandet är utskottet inte i dag beredd att 

taga ställning till men ifall också landstinget skulle omfatta det väckta 

initiativet måste man utgå från att ett sådant beslut åtminstone skulle 

främja och underlätta revisionskornrnittens för självstyrelselagen slutliga 

ståndpunktstagande i denna fråga . 

Under hänvisning till ovanstående får lagutskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 5 januari 1978 . 

Närvarande i utskottet: 

att landstinget skulle hemställa hos landskans

styrelsen om en allsidig utredning av möjlighe

terna för självstyrelseförvaltningen att helt 

eller delvis övertaga ansvaret för eterrnedia

verksamheten inom Åland och att för landstinget 

skulle framläggas på denna utredning grundade 

förslag i ärendet . 

ets \!Sf :~ 

an-Erik Lindfors 

ordförande. 

viceordföranden Andersson samt 

ledamöterna Arvidsson , Berg och Dahlman . 
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