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LAQJTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 31/1978-79 med 

anledning av landstingsman Göran Bengtz~ m.fl. 

hemställningsmotion angående åtgärder för att 

förbättra väderleksinformationen berörande 

Åland. 

över ovannämnda hemställningsmotion har landstinget inbegärt lagutskottets ytt

rande och får utskottet, som i ärendet hört lantrådet Folke Woivalin, vördsamt 

anföra följande. 

Den väderleksinformation beträffande Åland och vattenområdena runt Åland som 

lämnas i Finlands eller Sveriges radio och television anses inte helt till

fredsställande. Väderleksinformtion på svenska i Finlands television länmas 

dagligen men sebarheten är beroende av återutsändningarna över Ålandssändaren. 

Radiorapporterna har god hörbarhet men särskild information beträffande just 

Åland och farvatten omrking lämnas i allmänhet inte. över motsvarande svenska 

informationsmedia lämnas inte annan information än vad som berör Åland när

liggande kustområden i Sverige. 

Åland besökes varje sommar under tiden midsommar- 1 augusti av c. 5.000 nöjes

farkoster. Åtminstone c. 60 procent av dessa farkoster är hemmahörande i Sve

rige och man får sannolikt utgå från att folket i dessa båtar lyssnar på Sve

riges radioutsändningar för väderleksinformation. Den rapportering som ges 

över televisionen kan förmodligen överhuvudtaget endast i begränsad utsträck

ning betjäna turister till lands eller till sjöss. 

Självfallet bör man anse att det i första hand skulle ankomma på Finlands rund-

radio att betjäna Åland med möjligast tillförlitliga och specificerade väderleks-

rapporter. Det föreligger knappast heller några hinder för landskapsstyrelsen att 

när som helst diskutera med vederbörande tjänstemän på rundradion om förbättrad 

service för Åland i detta hänseende. Frågan är emellertid blott om den för

bättring, som i så fall eventuellt skulle åstadkommas, verkligen skulle nå ut 

till alla dem, som skulle ha behov av möjligast goda väderleksinforrnationer. 

Sannolikt borde man också undersöka möjligheterna att på sätt eller annat in

rymma åtminstone farvattnen mellan Sverige och Åland samt eventuellt de västra 

delarna av Åland i de svenska rapporterna. Det är dock knappast möjligt att 

direkt ålägga landskapsstyrelsen att vidtaga åtgärder för att få med Åland i 

de svenska väderleksrapporterna. Däremot kan naturligtvis företrädare för de 

åländska myndigheterna i lämpligasmmanhang taga upp frågan till behandling 

med vederbörande instanser i Sverige. Det kunde också vara möjligt att kanali-

I 

11 

I I 

li 
I 

i 

: I 
! 



-2-

sera sådana önskemål via turist- och sjösportorganisationer på Åland och i 

Sverige. Att direkt till SMHI i Sverige framföra synpunkter och önskemål be

träffande väderleksinformationens utsträckande åtminstone Vissa tider av 

året även till Åland bör också vara möjligt eftersom väderleksinformation re

dan lämnas beträffande andra resmål utanför Sverige som besökes av många 

svenska medborgare. 

Lagutskottets majoritet har på grund av ovanstående varit beredd att med en om

formulering av klämmen omfatta motionens sakinnehåll. Att på olika sätt efter

sträva förbättrad service för såväl fast bosatta medborgare som gästande främ

lingar, har av utskottets flertal ansetts vara åtgärder som faller inom land

skapsstyrelsens allmänna förvaltningsbehörighet. I föreliggande avseende har 

det ansetts vara fråga om att främja såväl trivsel- som sjösäkerhetsfaktorer. 

Ledamöterna Roald Karlsson och Erik Sundberg har inte förenat sig med majorite

ten utan ansett dels att initiativet till åtgärder att förbättra väderleksin

formationen hade bort komma från Sverige och dels att om förbättrad sådan ser

vice anses nödvändig,hade självstyrelseinstanserna på Åland bort hänvända sig 

i saken till Finlands rundradio i Helsingfors. 

Under hänvisning till ovanstående får lagutskottet förty vördsamt föreslå 

att Landstinget skulle hemställa hos landskaps

styrelsen om undersökning av möjligheterna att 

i radio och TV på ändamålsenligaste sätt för-
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bättra väderleksinformationen rörande landskapet i1 
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Mariehamn den 21 mars 1979. 

Åland och dess farvatten såsom ett särskilt 

objekt ävensom om att landskapsstyrelsen skulle 

vidtaga av utredningen påkallade åtgärder. 

På lagutskottet,s; vägnar; 
~ .. /' 1 ). / (!- ' / 
!/. //,l'. // ,f {~/! L" J /I ·1 l· I/ . L· {/ f I ,/ V V 

Jan-Erik tindfors 

ordförande. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, ledamöterna Bengtz, Roald Karlsson 

och Erik Sundberg samt ersättaren Stig Dahlen. 
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