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Høringssvar - Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek  
     

 

 

Viktige og gode prinsipper i den nye bibliotekloven som omhandler 

kompetanse/kvalifikasjonskrav: 

 Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef  

 Fylkeskommunen pålegges å ha bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå 

Forskriften som nå er på høring, slår fast et viktig prinsipp: 

 Ledig stilling som biblioteksjef skal lyses ut med krav om fagutdanning 

Høringen vil ha en vurdering av hva som kan godkjennes som bibliotekfaglig utdanning: 

 Kommentarer: 

3 års praksis kan neppe erstatte den formelle, teoretiske fagutdanningen hvis ikke det stilles 

spesifikke krav om hva bachelorgraden “i bunn” skal inneholde.  Etablert praksis i et bibliotek gir 

ikke den nødvendige fremtidsrettede kompetansen som forutsettes for å oppfylle verken gamle 

eller nye krav i bibliotekloven. 

 Utdanning fra utlandet: “tilsvarende utdanning  godkjennes” – Bør det spesifiseres hvem som er 

godkjenningsinstans og skal det stilles krav til norsk språkkompetanse? 

Høringen vil ha en vurdering rundt dispensasjon fra kravet om fagutdanning: 

 “Nasjonalbiblioteket kan dispensere fra kravet om fagutdannet biblioteksjef dersom kommunen 

dokumenterer at det etter offentlig utlysning ikke har meldt seg kvalifisert søker” (§3). 

 

Kommentar: 

Nasjonalbiblioteket bør pålegges å samarbeide med det lokale fylkesbiblioteket når de får søknader 

om dispensasjon. Fylkesbibliotekene kjenner som regel situasjonen i den enkelte kommune langt 



bedre enn Nasjonalbiblioteket. Det bør også samarbeides med fylkesbiblioteket om et kvalitativt 

godt opplærings/utdanningsløp for biblioteksjef som er ansatt på dispensasjon. 

 

 Forskriften legger også opp til at store kommuner kan søke om dispensasjon fra kravet om 

fagutdannet biblioteksjef. Dette knyttes mot antall ansatte (§4)i det aktuelle biblioteket. 

 

Kommentar: 

Det er tvilsomt om 5 bibliotekfaglige ansatte vil være tilstrekkelig til at det bør gis dispensasjon. 

Paragrafen bør si at det skal finnes bred, oppdatert bibliotekfaglig kompetanse uten at dette 

knyttes til antallet 5. 

Nasjonalbiblioteket, i samarbeid med fylkesbiblioteket, bør også her være instansen som gir 

dispensasjon. 

 

Siden høringsfristen er 8. november, er det ikke mulig å få saken behandlet i politiske utvalg i tide. Det 

vurderes derfor som tilstrekkelig med et administrativt høringssvar. 
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