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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till 
ändring av 12 § bibliotekslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att biblio
tekslagen ändras så att vinstmedel från tipp
ning och penninglotterier också till utgången 
av år 2000 kan användas för de statsandelar 
för bibliotekens driftskostnader och anlägg
ningsprojekt som avses i denna lag samt för 

statsunderstöd till biblioteken. 
Propositionen hänför sig till budgetpropo

sitionen för 2000 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
år 2000. 

MOTIVERING 

1. Nuläge och föreslagna ändringar 

I 12 § 2 mom. bibliotekslagen (904/1998), 
som trädde i kraft vid ingången av 1999, 
bestäms att även vinstmedel från tippning 
och penninglotterier kan användas till ut
gån~en av 1999 för de statsandelar som av
ses 1 denna lag och för statsunderstöd. 

I 9 § l mom. bestäms att kommunerna får 
statsandel för bibliotekens driftskostnader 
enligt lagen om finansiering av undervis
nin~s- och kulturverksamhet (635/1998). 
Enhgt 2 mom. beviljas kommunerna statsan
del för bibliotekens anläggningsprojekt en
ligt lagen om finansiering av undervisnings
och kulturverksamhet. Som anläggningspro
jekt anses också anskaffning av bokbussar 
och bokbåtar. 

På grund av sparåtgärderna inom statseko
nomin måste vinstmedel av tippning och 
penninglotterier alltjämt huvudsakligen an
vändas för utbetalning av statsandelar enligt 
bibliotekslagen samt av statsunderstöd. 

Det föreslås att 12 § 2 mom. biblioteksla
gen ändras så att det för de statsandelar som 
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avses i lagen och för statsunderstöd kan an
vändas vinstmedel från tippning och pen
ninglotterier även till utgången av år 2000. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

I budgetpropositionen 2000 har under mo
ment 29.90.52, Tippnings- och penninglotte
rivinstmedel för främjande av konsten, i för
klaringen anvisats ett anslag på 434,7 milj. 
mk för bibliotekens statsandelar enligt lagen 
om finansiering av undervisnings- och kul
turverksamhet och ett anslag på 19 063 000 
mk för statsunderstöd till biblioteken. Bud
getmomentet 29.90.30, statsandelar och -un
derstöd för de allmänna bibliotekens drifts
kostnader, har sålunda kunnat minskas med 
motsvarande summa. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid undervisningsministeriet 
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4. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

5. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
2000. Propositionen hänför sig till budgetpropo

sitionen för 2000 och avses bli behandlad i 
samband med den. Med stöd av vad som anförts ovan före

läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 

om ändring av 12 § bibliotekslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bibliotekslagen av den 4 december 1998 (904/1998) 12 § 2 mom. som följer: 

12 § till utgången av 2000. 

För de statsandelar som avses i denna lag 
och för statsunderstöd kan även vinstmedel Denna lag träder i kraft den l januari 
från tippning och penninglotterier användas 2000. 

Helsingfors den 17 september 1999 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Kulturminister Suvi Linden 
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Bilaga 

Lag 

om ändring av 12 § bibliotekslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bibliotekslagen av den 4 december 1998 (904/1998) 12 § 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

12 § 

För de statsandelar som avses i denna lag 
och för statsunderstöd kan även vinstmedel 
från tippning och penninglotterier användas 
till utgången av 1999. 

För de statsandelar som avses i denna lag 
och för statsunderstöd kan även vinstmedel 
från tiepning och penninglotterier användas 
till utgången av 2000. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
2000. 




