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TA111ANSKONFERENSEi~S FiW1STÄLLN1NG nr 1/19 

med förslag till reglemente för 

bibliotek. 

I landstingets utrymmen i självstyrelsegården finnes reserverat för 

bibliotek c. 120 m2 omfattande studiesal, handbibliotek, expedition 

och arbetsrum. Landstingets bibliotekssamlingar består i dag av c. 

1.200 band i huvudsak riksdagshandlingar och viss facklitteratur. 

Inom centrala ämbetsverket finns dessutom olika handbibliotek med fack

litteratur. Boksamlingarna är, enligt kanslikornrnissionens bedömning icke 

överskådligt och biblioteksmässigt katalogiserade och det är därför 

svårt att få en överblick över samlingarnas innehåll. 

Talmanskonferensen har liksom kanslikornrnissionen ansett att de nya bib

tioteksutrymmena i självstyrelsegården borde användas på bästa möjliga 

sätt och har därför på förslag av kanslikornrnissionen omfattat ett reg

lemente för utnyttjande av utrymmena och för biblioteksverksarnhetens 

bedrivande. 

Enligt detta,som även landskapsstyrelsen omfattat, skulle biblioteket 

kunna utnyttjas, inte enbart för landstingets och landstingsmännens 

behov, utan såsom en 'central' biblioteksenhet för hela förvaltningen. 

Detta förutsätter, att verksamheten kan organiseras under sakkunnig 

ledning och biblioteket öppethållas i tillräcklig omfattning. 

I huvuddrag skulle enligt detta förslag biblioteket 

- handhas av härför anställd fackutbildad bibliotekarie (deltid) med -

för att kunna öppethållas i tillräcklig omfattning - biträde av lands

tingets personal, 

betjäna landstinget, förvaltningen och i mån av möjlighet utomstående 

såsom fackbibliotek, 

- utgöra central för all anskaffning, katalogisering och utlåning av 

facklitteratur även i den mån böckerna är placerade ute på avdel

ningarna i centrala ämbetsverket, 

- anskaffa litteratur enligt inriktning som fastställes av särskild 

'bibliotekskornrnission' som även skulle ha överinseendet över biblioteket. 

Hänvisande till ovanstående får talmanskonferensen vördsamt föreslå 
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att Landstinget antager bifogade förslag 

till reglemente för landstingets bibliotek. 

Marieharnn den 10 april 1978. 

På talmanskonferensens vägnar: 

Folke Woivalin 

talman 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 



Reglemente för landstingets bibliotek. 

Fastställt av landstinget den 1978. 

1 §. LANDSTINGETS BIBLIOTEK är ett under landstingets tillsyn inrättat 

centralt bibliotek för landstingets och landskapsförvaltningens 

behov. 

2 §. BIBLIOTEKETS UPPGIFT är att såsom ett centralt bibliotek förvalta, 

anskaffa och tillhandahålla litteratur, tidskrifter och AV-material 

för landstinget och landskapets centrala ämbetsverk. Biblioteket 

kan även anförtros uppgifter som ansluter sig till landstingets 

arkiv och publikationsverksamhet eller annars hör till bibliotekets 

verksamhetsområde. 

3 §. BIBLIOTEKET står under överinseende av landstingets kanslikommis-, 

sion. Kanslikommissionenförstärkt med föredraganden i biblioteks

ärenden vid landskapsstyrelsen samt två av landskapsstyrelsen val

da ledamöter, i denna sammansättning kallad bibliotekskommissionen, 

har till uppgift att förval ta biblioteket samt att närmare ange dess 

uppgifter och verksamhetens inriktning. Till föredragande och de 

av landskapsstyrelsen utsedda ledamöterna i bibliotekskommissionen 

erlägges sarmnanträdesarvode enligt inom landskapsförvaltningen 

gällande grunder. 

4 §. BIBLIOTEKSKOMMISSIONEN sammanträder på kallelse av talmannen och är 

beslutför då minst sex medlemmar är närvarande. I övrigt gäller i 

tillämpliga delar bestämmelserna för kanslikommissionen. 

5 § • BIBLIOTEKETS BUDGET intages i årsstaten för landstinget på grundval 
- . - -

av framställning från bibliotekskommissionen. 

6 § . BIBLIOTEKETS VERKSAMHET handhas av en bibliotekarie. Bibliotekarie

tjänsten inrättas och denna samt annan erforderlig personal till

sättes enligt i landstingets arbetsordning och för anställda vid 

landstingets kansli stadgade grunder. Tjänsten kan även inrättas 

såsom deltidstjänst och kombineras med annan deltidstjänst inom 

landskapsförvaltningen. 

7 §. K0~1PETENSKRAV FÖR BIBLIOTEKARIE är lämplig slutexamen från hög

skola och avlagd biblioteksexamen eller biblioteksexamen jämte 

god erfarenhet av biblioteksarbete eller med motsvarande kvali

fikationer. 



8 §. 

9 §. 
10 §. 

11 §. 
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BIBLIOTEKARIENS ÅLIGGANDEN fastställes av kanslikommissionen. 

BERÄTTELSE över verksamheten avges för varje kalenderår. 

LANDSKAPSSTYRELSENS ASIKT skall inhämtas i för verksamheten 

principiellt viktiga frågor. 

KANSLIK0~1MISSIONEN besluter för landstingets del och 
--~-

STYRELSEN för centrala ämbetsverket i vilken omfattning före-

finliga bokbestånd skall överföras till landstingsbiblioteket 

eller dess förvaltning. 


