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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 1/1986-87 med anledning av 

landskapsstyrelsens framställning til! 

landstinget med förslag till landskaps~ 

lag angående ändring av lJ. och 5 §§ 

landskapslagen om allmänna bibliotek. 

Landstinget har den 17 november 1986 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

nämnda framställning. Utskottet som i ärendet hört chefsbibliotekarien Yvonne 

Andersson-Halling, lagberedningssekreteraren Birgitta Björkqvist och biblioteks

inspektören Barbro Hertzsch får i anledning härav anföra följande. 

Den lokala blblioteksverksarnheten på Åland kompletteras och stöds av ett !and

skapsbibliotek. Detta bibliotek erhåller bidrag för sin verksamhet i enlighet med 

grunderna i motsvarande rikslagstiftning varvid landskapsbiblioteket jämförs med 

landskapsbiblloteken i riket. I framställningen föreslås nu att landskapsbiblioteket 

för A!and bör ombildas till ett centralbibliotek eftersom informationsbehovet i. 

landskapet av olika skäl är större och mer differentierat än vad befoJkningsunder

laget förutsätter. Centralbiblioteket skulle fungera som en central koordinerande 

enhet för såväl de allmänna som vetenskapliga biblioteken i landskapet varvid de 

befintliga resurserna på ett bättre sätt skulle samordnas. 

Utskottet har vid behandlingen, liksom !andskapsstyrelsen, kunnat konstatera att 

landskapsbiblioteket för Åland redan idag handhar mer omfattande uppgifter än vad 

som ankommer på landskapsbibiioteken i riket bland annat genom att landskaps

blblioteket också fungerar som bibliotek för Alands högskola och Ålands sommar

universitet. Utskottet finner det därför riktigt att landskapsbib!ioteket ombildas 

till ett centralbibliotek som skulle fungera som koordinator för allmänna och 

vetenskapliga bibliotek samt specialbibliotek. Kulturutskottet anser det samtidigt 

angeläget att på avsett sätt samordna resurserna 

samkatalog som blir till stor nytta 

upprättande av en 

som låntagarna. 

Den i framställningen föreslagna 4 § omfattas i sin helhet av kulturutskottet 

medan några smärre ändringar företagits vad beträffar framställningens 5 § 3 

mom. I förtydligande syfte och utan avsikt att i sak ändra paragrafens innehåH, har 

tiH momentet fogats ordet "Även11
• För att uppnå konformitet med 

övriga moment och eftersom utskottet utgår från att landskapet deltar i kostnader

na för sådana uppgifter som av landskapet ålagts centralbibliotek, stryks ordet 

"kan" ur samma paragrafs 3 mom. 



- 2 -

Utskottet föreslår att lagen skall träda i kraft den 1 maj 1987. 

Med hänvisning tHl det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskapslag 

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

(Ingressen Hka som i framställningen). 

4 §. 

(Lika som i framställningen). 

5 §. 

Även för andra än i 1 eller 2 mom. avsedda kostnader som föranleds av 

uppgifter som ålagts centralbibliotek (utesiutn.) utges bidrag ur landskapets medel. 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987. Åtgärder som verkstäUigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

Mariehamn den 24 november 1986. 

På kulturutskottets vägnan 

Barbro Sundback 
ordförande 

Susanne Eriksson 
sekreterare 

Närvarande vid ärandets avgörande behandling: ordföranden Sundback samt 

möterna Fagerholm, Lindholm och Sundberg. 


