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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 3 § landskapslagen om 

allmänna bibliotek. 

I En förutsättning för landskapsbidrag för biblioteksutgifter är enligt 
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3 § landskapslagen om allmänna bibliotek en för förvaltningen av biblioteks- 'li 

väsendet avsedd biblioteksnämnd, till vilken kommlilalfullmäktige för tre år 1111 

i sänder utser ordförande och minst fyra ledamöter. Ett stadgande om viceord- , 11 

förande och suppleanter i nämnden saknas emellertid. I enlighet med stadgandena 111

11 

i landskaps lagen om kommlilalförvaltning i landskommlIDema i landskapet Åland I i 

(16/56) och landskapslagen om kommlilalförvaltning i Mariehamns stad (4/61) föreslås
1 

'11 

stadgat, att fullmäktige för en tid S©JBIJIDotsvarar fullmäktiges mandattid väljer I! 

medlennnama i biblioteksnämnden och personliga suppleanter för dem samt utser 

ordförande och viceordförande bland dem som valts till medlennnar, med tillämpning 

av sannna förfarande som vid val av fullmäktiges ordförande och viceordförande. 

Motsvarande lagändring har gjorts med avseende på bestämmelserna i rikets bib

liotekslag (FFS 235/61). 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

Landskaps lag 

angående ändring av 3 § landskapslagen om allmänna bibliotek. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 3 § landskapslagen den 12 april 

1962 om allmänna bibliotek (8/62) som följer: 

3 §. 
Kommlfil äger rätt att inom de gränser lag och förordning stadgar själv ordna 

sitt biblioteksväsende. Erhåller kommlID i denna lag stadgat landskapsbidrag för 

sina biblioteksutgifter, skall i kommlIDen finnas en för förvaltningen av biblio

teksväsendet avsedd biblioteksnämnd, till vilken kommlilalfullmäktige för en tid 

som motsvarar fullmäktiges mandattid utser minst fem medlemmar och för varje 

medlem en personlig suppleant. Bland dem som valts till medlemmar utser full

mäktige ordförande och viceordförande med tillämpning av samma förfarande som 

landskapets kommlIDallagstiftning stadgar om val av fullmäktiges ordförande och 

viceordförande. 

,I 

11 

I 
,1 
I 

I 
i 



- 2 -

Kommlillens biblioteksväsende skall härvid även ordnas genom reglemente, 

som fastställes av landskapsstyrelsen. 

Mariehamn den 11 april 1978 

Lantråd ~~fil(;;~ 
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Lagberedningssekreterare 
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/ Bfuje Wikström. 
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