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Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek - Høringssvar 

 
Det vises til høringsbrev datert 27.09.2013 angående forskrift om kvalifikasjonskrav for 
personale i folkebibliotek. 
 

1. Kvalifikasjonskravet 
 

Det foreslås at en biblioteksjef skal ha en bachelor- eller høyere grad, og at 
bibliotekspesifikke fag tilsvarende 120 studiepoeng inngår i utdanningen. Alternativt kan man 
ha en bachelorgrad- eller høyere grad og en påbygning innen bibliotekfag tilsvarende 60 
studiepoeng.  
Vi er enige i at det kan være behov for mange typer kompetanse i et moderne folkebibliotek, 
og mener at de kravene til formell utdanning som foreslås er fornuftige.  
 
Departementet foreslår videre at kravet om 60 studiepoeng som bibliotekspesifikk påbygning 
til en bachelorgrad kan erstattes med tre års praktisk arbeidserfaring i bibliotek. Vi støtter 
ikke dette forslaget. Praktisk arbeidspraksis i bibliotek kan være både ensidig og lite relevant 
for den stillingen man går inn i som biblioteksjef. Det må være et mål at en biblioteksjef har 
god oversikt over fagområdet bibliotek. Det legges i alle sammenhenger stadig mer vekt på 
formell, teoretisk kompetanse, og det legges til rette for livslang læring og videreutdanning 
innen de fleste fagområder. Dette bør også gjelde for bibliotekfeltet, og vi mener at kravet om 
60 studiepoeng som bibliotekspesifikk påbygning bør være absolutt.  
 
 

2. Dispensasjonsadgang 

Vi er enige i at det må kunne søkes om dispensasjon fra utdanningskravet hvis det kan 
påvises at man ikke får søkere som er kvalifisert. Videre støtter vi også kravet om at 
interkommunalt samarbeid med nabokommuner må vurderes, i tillegg til etter- og 
videreutdanning.  
 
Kravet om obligatorisk opplæring av biblioteksjefer uten fagutdanning i Nasjonalbibliotekets 
regi skal fases ut, og den enkelte kommune må selv ta ansvaret for videre opplæring av 
biblioteksjef uten fagutdanning. Vi stiller spørsmål med hva slags fagutdanning man da 
tenker seg. Slik vi kjenner kommuneøkonomien i Norge, vil vi også uttrykke bekymring for 
om kommunene vil prioritere å støtte den type utdanning.  
 
 
 
 



3. Særlig adgang til unntak fra kvalifikasjonskravet 

Større bibliotek trenger ikke nødvendigvis ledere med bibliotekfaglig utdanning, derimot kan 
man ha behov for flere typer kompetanse, og spesielt ledererfaring. Departementet foreslår 
at bibliotek med fem eller flere ansatte skal automatisk kunne ha særlig adgang til unntak fra 
kravet om bibliotekfaglig kompetanse. Man mener at så lenge man har fagutdannet 
personale i biblioteket, vil disse ivareta de bibliotekfaglige oppgavene. 
 
Vi mener at bibliotek med bare fem bibliotekarer er for små til at man kan unnlate å stille krav 
om bibliotekutdanning til biblioteksjef. I så små enheter må ofte biblioteksjefen gå inn i 
vaktsystemet, og bør derfor ha utdanning.  
 
Vi foreslår at man åpner for denne særlige adgangen til unntak fra kvalifikasjonskravet for 
bibliotek som har 10 eller flere bibliotekarer.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Else Helene Norheim  
Leder for biblioteket  
 
 
 
 
 
 
 
 


