
KULTUR 
Kulturdirektørens stab 

 

  

 

 

 

1 

 

Dato 20. oktober 2013 
Saksnr.: 201309872-2 
Saksbehandler Stein Tore Sorthe 
 
 
 
Saksgang Møtedato 

Kulturstyret 30.10.2013 
Formannskapet 13.11.2013 

 
 
   

 
 
Høringsuttalelse til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek  

 
 
Kulturdepartementet har sendt ut på høring forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for 
personale i folkebibliotek, med høringsfrist 8. november. Bakgrunnen for forskriften er at 
Stortinget 17. juni i år vedtok endringer i lov om folkebibliotek. Den nye bibliotekloven § 5 om 
kompetanse lyder: 
 

Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. 
 
Departementet kan dispensere fra bestemmelsen i særskilte tilfeller og gir nærmere 
forskrifter om kvalifikasjonskrav. 

 
Den korte høringsfristen gjør at Kristiansand kommune sender inn kulturstyrets innstilling til 
departementet innen fristen og ettersender formannskapets vedtak. 
 
I høringsnotatet ber departementet særlig om innspill til følgende: 
- At ansvaret for videre opplæring av biblioteksjef som har fått innvilget fast dispensasjon 

fra kravet om fagutdannelse i framtida hviler på kommunen. Det vil si at 
utdanningsopplegget i regi av Nasjonalbiblioteket fases ut. 

- Om tre års praktisk erfaring er tilfredsstillende for å kompensere for manglende 
bibliotekfaglig kompetanse? 

- At dispensasjonen fra kravet om fagutdannet biblioteksjef i særskilte tilfeller overlates til 
kommunene selv å vurdere, men det vil være et krav om at kommunen har minst fem 
ansatte som oppfyller kompetansekravet, før en slik vurdering kan finne sted. Bred 
bibliotekfaglig kompetanse defineres da som minimum fem ansatte med bibliotekfaglig 
kompetanse. 

 
I praksis har denne forskriften liten betydning for et stort bibliotek som i Kristiansand, hvor 
det er små problemer med å rekruttere bibliotekfaglig kompetanse. Rådmannen ønsker 
likevel å ha et aktivt forhold til prinsippene for de ulike sidene ved den statlige 
bibliotekpolitikken. Kulturdirektøren er opptatt av hvordan samfunnet verdsetter 
bibliotekfaglig kompetanse og betydningen av denne i vår tid. 
 
Rådmannens vurdering 

Tre års praktisk erfaring fra arbeid i bibliotek kan ikke sidestilles kompetanseutvikling på 
viktige utviklingsområder, selv om dette er tenkt å være en kombinasjon med annen relevant 
bachelorgrad.  Det er viktig at bibliotekene styrkes teoretisk, ikke kun praktisk. 
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Kunnskapsvirksomheter som bibliotek fordrer et solid teoretisk og akademisk fundament i 
bemanningen. 
 
Det er hensiktsmessig at ansvaret for videre opplæring av en biblioteksjef ansatt på 
dispensasjon legges på kommunen. Det er viktig at et slikt opplæringsløp løper om 
nødvendig mer enn tre år, og at man ikke konkluderer når tre år har gått, at tilstrekkelig 
opplæring er gitt automatisk.  
 
Det er rundt 35 kommuner i dag som har minst fem årsverk bibliotekutdannet personale – et 

betraktelig høyere antall enn de som har søkt slik dispensasjon fram til nå. Dersom man ser 
på kommuner med fem ansatte med bibliotekutdannelse blir antallet kommuner mye høyere. 

Det går ikke klart nok fram av forslaget om departementet har tenkt på årsverk eller ansatte.   
 
I høringsnotatet skisseres på side 3 bibliotekfaglige relevante fag og andre relevante 
fagområder man også ønsker kompetanse på i bibliotekene.  Istedenfor å se på antall 
årsverk bør man heller ta en total vurdering av kompetansen biblioteket har, det vil gi en mer 
fullstendig og omfattende analyse. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kristiansand kommune er enig i at ansvaret for videre opplæring av biblioteksjef 
som har fått innvilget fast dispensasjon fra kravet om fagutdannelse, kan legges 
på kommunen.  

 
2. Kristiansand kommune mener tre års praktisk erfaring i bibliotek ikke er 

tilstrekkelig til å erstatte 60 studiepoeng bibliotekspesifikk påbygging for å 
kvalifisere til fagutdannet biblioteksjef. Siste setning i forskriftens § 2 bør derfor 
strykes. 

 
3. Bred bibliotekfaglig kompetanse bør ikke tallfestes i antall ansatte (jf. § 4), men 

knyttes til institusjonens samlede, oppdaterte kompetanse innen hele feltet av 
bibliotekrelevante fag. Det bør være Nasjonalbiblioteket som gir slik dispensasjon. 
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