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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 4 och 5 §§ landskapslagen 

om allmänna bibliotek. 

Enligt 4 § landskapslagen om allmänna bibliotek (8/62) kompletteras och stöds den 

lokala biblioteksverksamheten av ett landskapsbibliotek för Åland. Landskapsstyrelsen 

utser ett av de kommunala biblioteken till landskapsbibliotek. För närvarande handhas 

landskapsbibliotekets uppgifter av stadsbiblioteket i Mariehamn. 

De allmänna biblioteken upprätthålls av kommunerna. Dessa erhåller landskapsbi

drag för sin verksamhet i enlighet med grunderna i motsvarande rikslagstiftning. Härvid 

jämförs landskapsbiblioteket med landskapsbiblioteken i riket, vilka verkar som regiona

la centralbibliotek. Landskapsbiblioteket handhar dock redan för närvarande mer 

omfattande uppgifter än vad som ankommer på de regionala centralbiblioteken. Sålunda 

fungerar Jandskapsbiblioteket som bibliotek för Ålands högskola och Ålands sommaruni

versitet. Landskapsbiblioteket bedriver även talboksverksamhet för synskadade i hela 

landskapet och upprätthåller bibliotek vid bl.a. Ålands centralsjukhus. Dessutom funge

rar landskapsbiblioteket som inköpscentral för flera kommunala bibliotek. 

Landskapsförval tningen ävensom det välutvecklade utbildningsväsendet och nä

ringslivet samt den omfattande turismen medför att informationsbehovet i landskapet 

är större och mer differentierat än vad befolkningsunderlaget förutsätter. Eftersom 

det av praktiska skäl inte är möjligt att i landskapet bygga ut stora specialbibliotek, är 

det i stället viktigt att de befintliga resurserna samordnas. Landskapsbiblioteket bör 

( därför ombildas till ett centralbibliotek för Åland som skall fungera som en central 

koordinerande enhet för såväl de allmänna som de vetenskapliga biblioteken i landska-
' 

pet. De olika biblioteken bör dock kvarstå som fristående institutioner. 

Till centralbibliotekets uppgifter skulle höra att fungera som informationscentral 

för de övriga biblioteken. Centralbiblioteket skulle bl.a. föra en saml<atalog över de 

övriga bibliotekens samlingar, tillhandahålla olika slag av bibliografiska hjälpmedel 

samt förmedla fjärrlån. Dessutom skulle centralbiblioteket hålla en så komplett samling 

som möjligt över litteratur som berör landskapet, s.k. Alandica, samt katalogisera och 

utarbeta en bibliografi över nämnda litteratur. Biblioteket skulle även fungera som 

bibliotek för högskolestudier i landskapet. Centralbibliotekets uppgifter skulle alltså 

delvis sammanfalla med de uppgifter som nationalbiblioteket, rikscentralbiblioteket, 

landskapsbiblioteken och högskolebiblioteken handhar i riket. Landskapsstyrelsen före

slår att 4 § landskapslagen om allmänna bibliotek ändras så att det blir möjligt att bilda 

ett centralbibliotek för Åland. Bestämmelser om centralbibliotekets uppgifter skulle 
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ingå i biblioteksförordningen för landskapet Aland (4/64), i vilken landskapsstyrelsen har 

för avsikt att vidta erforderliga ändringar. 

Landskapsstyrelsen föreslår även att till 5 § landskapslagen om allmänna bibliotek 

fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket landskapsbidrag skulle kunna utges till den kommun 

som upprätthåller centralbibliotek även för sådana kostnader som inte faller under 

paragrafens 1 eller 2 mom. 

Med hänvisning tiJJ det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 4 och 5 §§ landskapslagen om allmänna bibliotek 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 4 § landskapslagen den 12 april l 962 om allmänna bibliotek (8/62) samt 

fogas till 5 §, sådan den lyder i landskapslagen den 5 december 1979 (81/79), ett 

nytt 3 mom. som följer: 

4 § 

För att komplettera, stödja och samordna den verksamhet som de allmänna och av 

landskapet upprätthållna vetenskapliga biblioteken upprätthåJler finns ett centralbiblio

tek. Centralbibliotekets verksamhetsområde är hela landskapet. 

TilJ centralbibliotek kan landskapsstyrelsen förordna ett stambibliotek i kommun 

som samtyckt därtill. Landskapsstyrelsen kan, med ifrågavarande kommuns samtycke, 

anförtro centralbiblioteket särskilda uppgifter. 

Landskapsstyrelsen kan, efter att ha hört ifrågavarande kommun, återkaJJa i 2 

mom. avsett förordnande, om centralbiblioteket försummar sina åligganden och inte 

inom en av landskapsstyrelsen utsatt tid avhjälper försummelsen eller om annat skäl 

därtill föreligger. 

5 § 

För andra än i 1 eller 2 mom. avsedda kostnader som föranleds av uppgifter som 

ålagts centralbibliotek kan bidrag utges ur landskapets medel. 
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Denna lag träder i kraft den . Åtgärder som verkstäl-

1igheten av Jagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

Mariehamn den lJ. november 1986 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Birgitta Björkqvist 


