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INNSPILL HØRINGSUTTALELSE TIL  NY FORSKRIFT 
 
 
Det vises til Kulturdepartementets høringsbrev, datert 27.09.2013 
 
Nittedal kommune støtter i hovedsak det framlagte forslaget til forskrift om 
kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek. Forslaget ivaretar behovet for å 
bringe kvalifikasjonskravene i tråd med dagens virkelighet. 
 
Til § 2 Kvalifikasjonskrav 
Ved å åpne for at kandidater med andre typer bachelorgrad også kan søke med en 
bibliotekspesifikk påbygning på toppen, vil man trolig oppnå større bredde i 
søkingen til biblioteksjefsjobber. Hva gjelder forslaget om at manglende 
bibliotekspesifikk utdanning tilsvarende 60 studiepoeng kan erstattes med 3 års 
bibliotekfaglig arbeid, bør det spesifiseres at det er snakk om 3 år i 100% stilling. 
Dette er noe uklart i det framlagte forslaget. 
 
Til § 3 Dispensasjonsadgang 
Det er en kjensgjerning at særlig mindre kommuner ofte har problemer med å 
rekruttere kvalifiserte søkere. Disse kommunene vil få bedre forutsigbarhet og 
kontinuitet hvis dispensasjonen gjelder inntil arbeidsforholdet til biblioteksjefen 
avsluttes. Det er derfor hensiktsmessig at man fjerner den midlertidige 
dispensasjonen. 
 
Til § 4 Særlig unntaksadgang 
Store bibliotek med mange ansatte, som har biblioteksjef i ren administrativ stilling, 
vil trolig ha behov for en leder med andre lederkvalifikasjoner enn de rent 
bibliotekfaglige kvalifikasjonene. Vi støtter derfor forslaget om at kommunene selv 
kan vurdere om det skal kreves bibliotekfaglig kompetanse når kommunen allerede 
har bred kompetanse på feltet. Hva gjelder definisjonen på bred bibliotekfaglig 
kompetanse, er det imidlertid uklart om det dreier seg om årsverk eller stillinger. Det 
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bør spesifiseres at det «med bred bibliotekfaglig kompetanse menes bibliotek som 
har minst 500% stillingsressurs som allerede oppfyller kvalifikasjonskravene i § 2» 
 
Høringsforslaget er behandelt administrativt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Rune Winum Ann Katrin Yri 
Enhetsleder  kultur Biblioteksjef 
 
Godkjent og ekspedert uten underskrift 
 
 
         
 
 
   
 


