
m 4/1963. 

032 
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framställning ·till Ålands ian·asting- med 

Tör s lag till landskap-slag angående ändring av land

skaps lagen ·om allmänna bibliotek. 

Genom lag av den 28.12 1962 (FFS 679/62) har rikets bibliotekslag 

ändrats i vissa avseenden. Av ändringarna synes dock en ändring av 

5 § 3 mom. ha ingått av misstag, då under riksdagsbehandlingen det av 

regeringen föreslagriä tillägget till momentet blivit struket. I den 

svenska lagtexten för detta moment ingår dessutom ett översättnings

fel, då en jämförelse med den finskspråkiga texten och riksdagshand

lingarna (Reg.pröp.93/1962, Kulturutsk.bet.16/1962, st.utsk.bet . 93/ 

1962) utvisar, att ordet 'tillhör' bör vara 'äges' såsom i tidigare 

lydelse. 

I samma paragraf har införts ett nytt moment om statsbidrag för ett 

i hela landet verkande bibliotek för böcker med punktskrift och tal

böcker för blinda. I landskapet synes icke finnas förutsättningar för 

ett sådant specialbibliotek, varför motsvarande ändring icke ansetts 

behövlig i landskapslagen om allmänna bibliotek (8/62). 

Genom lagändringen har 6 § givits en bättre redigering, varjämte 

ett tillägg införts för det fall, att bibliotek inrymts i aktielägen

het (7 punkten). 

Stadgandena i 7 § bibliotekslagen har kompletterats . Sålunda har i 

1 mom. infört s ett stadgande om statsbidrag för anskaffande av biblio

tekslokal i kommunal byggnad på landsbygden, som icke är folkskolbygg

nad. Till grund för bidraget skall läggas ett enligt 5 mom. fastställt 

normalpris. Genom denna ändring har också en ändring av motsvarande bi

drag i stad till att utgå enligt samma normalprisberäkning blivit möj

lig. För sådana lokaliteter skall dock förhandstillstånd införskaffas 

av undervisningsministeriet. 

Ytterligare har genom ändring av 8 § och tillägg av en Sa § stadgan

den om beviljande av dispens från de i biblioteksförordningen (FFS 

268/62) stadgade kompetensvillkoren införts sålunda, att härom hänvi

sas till ve r kställighetsförordningen, som ändrats den 25 januari 1963 

(FFS 51/63) . Vidare skall såsom villkor för statsbidrag gällar' att er

forderligt antal fackliga tjänster inrättas vid biblioteken. -

Landskapsstyrelsen anser, att de i rikets bibliotekslag §§ 6 , 7 och 

8 ingående ändrade stadgandena böra införas i landskapslagen om allmän

na bibliotek. Tiå den föreslagna ändringen i 8 § hänvisar till särskilt 

stadgande om såväl kompetenskrav som dispens från dem, torde något stad

gande motsvarande den nya Sa § icke vara erforderligt i landskapslagen. 
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Hänvisande till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om allmänna bibliotek. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 6, 7 och 8 §§ land

skapslagen den 12 april 1962 om allmänna biblitek (8/62) såsom följer: 

6 §. 
Såsom biblioteks utgifter vid beräknandet av landskapsbidraget be

traktas: 
1) den nödiga bibliotekspersonalens i penningar utbetalade löner 

samt av arbetsgivaren på dessa löner erlagda barnbidragsavgifter; 

2) för inköp, inbindning och transport av litteratur samt för an

skaffning och f örhyrning av mikrOfilm.Br 1 läsanordningar för dem, under

visningsfilmer och andra audiovisuella anordningar använda medel; 

3) kostnader för anskaffning och reparation av inventarier, biblio-

teksutensilier och kansliförnödenheter samt biblioteksbilar och -båtar; 

4) nödiga trycknings- och annonskostnader; 

5) bibliotekets brandförsäkringspremier; 

6) då biblioteket förfogar över uteslutande för detsamma reserverat 

ändamålsenligt hyresrum eller hyreslokal, hyresbeloppet därför; 

7) då biblioteket är inrymt i en enbart för detsamma reserverad än

damålsenlig aktielägenhet, dess hyresvärde enligt av landskapsstyrel

sen fastställda grunder; 

8) då biblioteket är inrymt i kommunen tillhörig byggnad, det be~ 

lopp i underhållskostnader, som landskapsstyrelsen på grundvalen av 
de faktiska genomsnittliga kostnaderna årligen fastställer för biblio

teksbyggnader och -lokaliteter av olika slag; samt 
9) kostnaderna för värme, lyse och städning i bibliotekslokal en

ligt av landskapsstyrelsen fastställda grunder. 
7 § .. 

Landskommun erhåller landskapsbidrag och lån för anskaffning av och 

grundförbättringar på biblioteksbyggnader och i denna lag avsedda, i 
folkskolbyggnader inrymda allmänna biblioteks- och läsrum enligt samma 

grunder som ifråga om folkskolbyggnader. För anskaffning av biblioteks
lokal, som inrymmes i annan kommunen tillhörig byggnad än folkskolbygg

nad, erhåller landskommun landskapsbidrag, vilket med iakttagande i 
övrigt av vad angående landskapsbidrag för anskaffande av f olkskolbygg

nader är stadgat, fastställes på basen av det i 4 mom. nämnda normal
priset. 
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Mariehamns stad erhåller i landskapsbidrag för anskaffning av biblio

teksbyggnader eller -lokaliteter samt till grundförbättringar på dem 

enligt landskapsstyrelsens prövning minst 10 och högst 40 procent av 

anskaffningskostnadernas totalbelopp eller, om kostnaderna överstiga 

det i 4 mom. nämnda normalpriset, av detta pris ~ Om bibliotekslokäl 

förlägges till annan staden tillhörig byggnad, erlägges understödet 

dock på basen av det i 4 mom. nämnda normalpris~t~ 

I denna paragraf nämnt bidrag och lån för anskaffning av biblioteks

lokali teter i bib1ioteksbyggnad eller folkskolbyggnad beviljas under 

den förutsättningen, att kommunen 6rhållit byggnadstillstånd av land-
' 

s k apsstyrelsen . Beviljande av bidrag eller lån för anskaffning av annan 

lok~l förutsätter, att kommunen erhållit tillstånd av landskapsstyrel

sen för anskaffning av lokalen. I detta moment nämnt tillstånd är lik

väl icke av nöden fö±- grundf örbättringar eller ·för anskaffning av så.

dan byggnad eller lokal, för vilken det fastställda hormalpriset icke 

överstiger tiotusen, mark. 
' ' 

Landskapsstyrelsen fastställer de grunder, enligt vilka ritningar 

och arbetsbeskrivningar för biblioteksbyggnarer och i folkskolbyggnader 

inrymda bibliotekslokaliteter skall uppgöras samt de normalpris, vilka 

skola iakttagas vid tillämpningen av denna paragraf. Under iakttagande 

av samma grunder godkänner landskapsstyrelsen lokaliteter, som äro för

lagda till andra kommunen tillhöriga byggnader än folkskolbyggnader, 

att användas som bibliotekslokaliteter samt fastställer de normalpris, 

som skola iakttagas vid beviljandet av landskapsbidrag. 

Ovan i 1 och 2 mom. avsett landskapsbidrag och amorteringslån bevil

jas icke för anskaffning av aktielägenhet, avsedd att nyttjas som bib

liotekslokal. 

8 §. 
För erhållande av årligt landskapsbidrag erfordras: 

1) att81tommunens medlemmar icke uppbäres avgift för användning av 

biblioteken; 

2) att biblioteken arbeta i ändamålsenliga lokaliteter och att de 

äro försedda med nödiga inventarier och biblioteksutensilier; 

3) att bibliotekens bokförråd i fråga om mängd och kvalitet motsva

rar det biblioteksbehov kommunens storlek och befolkningens struktur 

förutsätta och att bokförrådet årligen utökas; 

4) att biblioteken öppethållas enligt av landskapsstyrelsen medde

lade anvisningar; 

5) att vid biblioteken finnes ett erforderligt antal tjänster inom 

biblioteksfacket, vilkas innehavare besitta föreskriven kompetens eller, 

beviljats dispens från kompetensfordringarna samt vilka besättas såsom 
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därom är särskilt stadgat; samt 

6) att berättelse över kommunens biblioteksverksamhet under det fö 

regående året avgives och att vid anfordran även andra för tillsynen 

över biblioteken nödiga uppgifter lämnas. 

Denna lag tillämpas från den 1 januari 1963. 

Mariehamn, den 26 februari 1963. 

På landskapsstyre l sens vägnar: 

Lantråd ~:A~~ 
f7 

Lagberednings$ekre terare 


