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1 a n d s k a p s n ä m n d s

framställning till 1\lands landsting med förN•O 3/1950.

slag till landskapsla g angående ändring av
landskapsl ag en om folkbibliotek i

landskapet

f.i_ land, utfärdad den 19 augusti 1935.
I 5 § av landskapslagen den 19 augusti 1935 om folkbibliotek i
11=mdskapet L land (4/35) stadgas, att kommun tillkommer för dess
folkbibliotek enligt landskapsnämndens prövning ett : rligt landskapsbidrag med 35-50 procent av de verkliga utgifterna samt mindre
bemedlade bygder ett tilläggsbidrag av ända till 40 procent jämväl
enligt landslrnpsnämndens prövning.

Sarmnanlagt kan för en och samma

kommun i bidrag erläggas högst 30.000 mark.
ända till den 10 Qktober 1947 helt i

De t ta stad gande var

överensstämrnelse med riksla-

gens om folkbibliotek av den 20 april 1928 (131/28) bestämmelser
angående statsbidrag.

Den 10 oktober 1947 ändrades genom rikslagen

a~g ående ändring av lag en om folkbibliotek (741/47) bestämmelsen

därom, att för en och samma .kommun sammanlagt må erläggas högst
30.000 mark, sålunda att högst 150.000 mark kunde enligt prövning
erläggas i bidrag för en och samma kommun.

Det förhöjda bidraget

har även i riket erlagts från och med år 1947.
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Då det måste anses vara överensst;ämn1ande
att kommunerna i landskapet skola t•llk
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Sammanlagt må i bidrag för en och samma lcornmun erläggas

erhålla bidrag och understöd till lika stora belopp som kommune
högst 150.000 mark,
riket, har landskapsnämnden uppgJ·ort f o''rslag t · 11 .. d
1
an ring av 5
landskapslagen s å lunda, at~ hö~sta beloppet,
1
.__,
s om en ig t lands ka
nämndens prövning kan erläggas för en och samma kommun skall u t
150.000 mark.

Det

föi~höjda

bidraget kan utbetalas från och me d

1947, dock med avdrag av redan erlagda belopp.

Till de ver kli
_ ga
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~vensom

U rgi"fterna
v

för bibliotek hänföras avlöningar i

utg1"ft er f"or inköp och inbindning av litteratur,

anskaffande av bokhyllor och skåp samt biblioteksutensilier och
för nödiga tryckning sar b e t en,

Så

ock i det fall, att biblioteket

förfogar över uteslutan d e f ..or detsamma reserverat ändamålsenligt

Hänvisande till förestående får -landskapsnämnden vördsammas t

rum eller lokal, hyresbe 1 oppe t därför eller, såframt det är inrymt

lägga Landstinget till antagande nedanstående
i

L a n d s k a p s 1 a g

kommunen tillhörig byggna d oc h fo"r densamma icke erhållits i §

6 nämnt landskapsbidrag, biblioteksrums eller -lokals hyresvärde

angående ändring av ,landskapsla.gen om folkbibliotek i landskapet
l land, utfärdad den 19 augusti 1935.

enligt av landskapsnäwnden fastställda grunder jämte kostnader
för biblioteksrummets eller -lo l rn 1 ens uppvärmning och belysning,

I enlighet med P lands landstings beslut stadgas, att 5 § i

likaså enligt av landskapsnämnden fastställda grunder .

landskapslB g en den 19 augusti 1935 om folkbibliotek i landskapet
Åland (4/35) skall erhålla följande ändrade lydelse.
5

Denna landskapslag ska 11 t 1· i1··mpas
a

§.

gå från och med år 1947, dock med avdrag av redan för åren 1947,

Kommun tillkommer för dess folkbibliotek enligt .landskapsnämn·
dens prövning ett årligt landskapsbidrag, motsvarande 35-50

på de bidrag, som skola ut-

%a v

de verk1iga utgifterna för desamma, samt i mindre bemedlade bygde

1948 och 1949 erlagda belopp.
Mariehamn den 25 januari 1950.
På
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LAGUTSKOTTETS betänkande NQ 4/l95oib;tt anl~d ...
nin~-av 1an~ska~snäm.n~ens framställning till
flan~s lan~stin~ men förslag till lannskapslag
angående ändring av lan.dskapslagen om folkbiblio~
tek i landskapet Åland, utfärdad den 19 augusti

l a nds kapsnämndens v äg nar.
Lantråd

Viktor

1935.

Landskaps sekreterare

Ch. Stormbom.
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Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inb~
gärt lagutskottets utlåtande, får utskottet framhålla följande:
Det kan icke råna mer än en mening ifråga om lagändringens nödvändig ...
het. Rätt och billighet fordrar, sås om land skapsnämnden framhåller 1 att
kommunerna i landsl-capet skola tillkomma samma möjligheter att erhålla
understöd till lika stora belopp som kommunerna i riket. Däremot kan man ·
ställa frågan, varför framställningen förelägges landstinget först nu,
ehuru rikets lag om.folkbibliotek ändrades i föreliggande avseende redan
den lQ oktober 1947. Visserligen är lagen avsedd att tillämpas även på
pe bidrag, som skola utgå från och med år 1947 # men det är klart att kom..
!:uunernas egna anslag för sina folkbibliotek _under de gångna budget åren
skulle varit större, ifall det varit känt att landskapsbidraget kunnat
ök~s.

'D.å lagförslaget överen~stämmer mec9 motsvarande rikslag och icke inger

någr~ betänkligheter ur kompensqtionssynpunkt, får utskottet för landstinget 'Vördi3ammast föreslå,
att landstinget ville godkänna . lagförslaget.
"Mariehamn den 22 februari 1950 •
På lagutskottets vägnar s

~ ;,,~
Tor Brenning
närvarande

i~aesltottet1 Tor Brenning, ordförande, Herman Mattsson, Jan.
Erik·Eriksson$ Paul Påvals och Jonatan SjöblQlll•

