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KUL TUR UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

6/ 1984-85 med anledning av ltl Barbro Sund-

backs hemställnings motion tlH 

1andskapsstyrelsen om att 

landskapsbib!ioteket skulle erhålla status 

som åländskt nationalbibliotek. 

Landstinget har den 19 mars 1984 inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda mo

tion. Utskottet, som i ärendet hört chefbibliotekarien Yvonne Andersson-Halling, ordfö

randen i delegationen för biblioteksärenden Henrik Gustafsson och utbiJdningschefen 

Börje Karlsson, får med anledning härav anföra följande. 

I motionen efterlyses åtgärder som skulle syfta till att ändra 1andskapsbibllotekets status 

så att det skulle utgöra ett eget nationalbibliotek för landskapet på samma sätt som 

Åland har ett nationalmuseum med därtill hörande uppgifter och resurser. I motionen 

finns exempel på ett antal uppgifter som borde anförtros åt Jandskapsbiblioteket. 

Finansieringen av ett biblioteks drifts- och anläggningskostnader hänger starkt samman 

med dess status. Så är t.ex. Mariehamns stadsbibliotek samtidigt Ålands landskapsbiblio

tek och får Jandskapsstöd i enlighet med reglerna i landskaps1agen om allmänna bibliotek 

(8/62). Som jämförelsegrund har Jagen om statsandelar och -understöd samt lån åt kom

munala grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (FFS 1112/78) använts. Kulturut

skottet har kunnat konstatera att det i riket finns ett antal finansieringsformer för olika 

bibliotek beroende på bibliotekets status. De olika former av bibliotek som erhåller 

statsstöd är allmänna bibliotek som upprättshålls av kommunerna, landskapsbibliotek, 

centralbibliotek (t.ex. Helsingfors stadsbibliotek), vissa särskild privata bibliotek och 

Helsingfors universitetsbibJiotek vilket helt finansieras med statsmedel och närmast kan 

betraktas som ett nationalbibliotek. Utskottet anser det vara viktigt att det nuvarande 

Jandskapsbiblioteket får en höjd status, men har inte haft möjlighet att detaljgranska de 

olika jämförelsegrunder som kan anses tillämpbara utan anser att landskapsstyrelsen bör 

tillse att en utredning av frågan görs och i syfte att höja bibliotekets status för att på 

så sätt förbättra dess ekonomiska situation. 

Beträffande de tilläggsuppgifter som motionärerna föreslår att Jandskapsbiblioteket skall 

ges anser utskottet att till vissa delar redan utförs vid biblioteket och att vissa andra 

uppgifter mycket väl skulle kunna åläggas det nuvarande biblioteket och att medel därför 

kan budgeteras över landskapets ordinarie årsstat. Utskottet finner det dock mest 



ändamålsenligt att de därmed sammanhängande frågorna undersöks i samband med den 

föreslagna utredningen. 

Med hänvisning tilJ det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 15 januari 1985. 

att Landstinget med förkastande av hem

stä!lningsmotionen nr 73/ 1983-84 bringar 

betänkandets motivering till landskapssty

relsens kännedom. 

På kulturutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Björklund, v.ordf. Sundberg, leda

möt. Fagerholm, Lindholm och Lund. 


