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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 44/1978-79 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om allmänna bibliotek, och 

2) landskapslag angående ändring av 1 § land

skapslagen om vissa stipendier och understöd 

åt författare och översättare. 

Stora utskottet har 1 ärendet fått mottaga kulturutskottets betänkande nr 

14/1978-79). 

Stora utskottet får vördsamt anföra följande. 

Utskottet omfattar kulturutskottets betänkande förutom omparagraferingen i 

lagförslaget angående ändring av landskapslagen1om allmänna bibliotek. Ut

skottet anser att omparagrafering bör undvikas i mån av möjlighet för att 

förhindra eventuella missförstånd. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt föreslå 

att Land$tinget måtte antaga landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om 

vissa stipendier och understöd åt författare 

och översättare oförändrad, samt 

landskapslag angående ändring av landskaps

lagen om allmänna bibliotek i enlighet med 

landskapsstyrelsens framställning dock så

lunda, att lagens ingress erhåller följande 

lydelse: 

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

angående ändring av landskapslagen om allmänna bibliotek. 

I enlighet med landstingets beslut 

upphäves 6, 7 och 9 §§ landskapslagen den 12 april 1962 om allmänna bib

liotek (8/62), 6 § sådan den lyder i landskapslagen den · '1: februari .1972 (10/72) 

och 7 § sådan den lyder i landskapslagen den 20 juni 1963 (35/63), samt 
ändras 5 § (uteslutn.) som följer: 
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riehanm, den 29 augusti 1979. 

På stora utskottets vägnar~.v 

ftS ~e :,~~.~"'---· ~/:~i i 

~~de <J~L . ::~# 
r::J>ran indholrn 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Hagström, viceordföranden Bornan, ledamöterna 

Berg, Dahlen, Karl Jansson, Nils Karlsson, Roald Karlsson, Sanders och öberg 

samt ersättaren Olof M. Jansson. 
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