
Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om kvalifi kasjonskrav for personale i 
folkebibliotek. 
 
Denne uttalelsen er skrevet på vegne av biblioteksjefene i Fosen-regionen. Det innbefatter 
bibliotekene i Osen kommune, Roan kommune, Åfjord kommune, Bjugn kommune, Ørland 
kommune, Rissa kommune og Leksvik kommune. 
 
I høringsnotatet fra kulturdepartementet ønskes innspill på tre konkrete områder. 
 
1. Innspill på om tre års praktisk erfaring er tilfredsstillende for å kompensere for manglende 
formell utdannelse. 
 
2. At ved fast dispensasjon fra kravet skal kommunen ha ansvaret for videre opplæring av 
biblioteksjefen, og at utdanningsopplegget fra Nasjonalbiblioteket fases ut.  
 
3. Er fem ansatte med bibliotekfaglig kompetanse en god nok indikator på at en kommune har 
bred bibliotekfaglig kompetanse. 
 
 
1.Praktisk erfaring og formell utdannelse.  
 
Dette er to punkt som bør utfylle hverandre, og det bør være en kombinasjon mellom praktisk 
erfaring og kompetanse. Man må også ha teoretisk utdanning i tillegg til den praktiske 
erfaringen for å oppnå bredden i kompetansekravene som også er listet opp i høringen. Å 
oppnå dette med 3 års erfaring er etter vårt syn ikke godt nok. 
 
Men ved å åpne for å godkjenne flere utdanninger enn de tradisjonelle er det svært viktig at 
kompetansekravet blir beholdt.  
 
 
 
2 . Ved dispensasjon 
Hvordan skal man kontrollere at kommunene følger opp videreutdanning for biblioteksjefen 
uten bibliotekfaglig kompetanse fra før? Og hvilke krav stilles til den opplæringen?  
 
 
 
3. Ivareta bred, faglig kompetanse. 
 
Det er et fåtall av kommunene i Norge som har fem ansatte med bibliotekfaglig kompetanse i 
biblioteket. Også i store bibliotek med fem ansatte eller mer, må kompetansen bli ivaretatt 
også hos bibliotekleder. Å gi dispensasjon på grunn av antall stillinger vil vanne ut 
kompetansekravet.    
 
I mange av de små kommunene er det kun en stilling, ofte en deltidsstilling på biblioteket. 
Med kun en person ansatt i biblioteket skal denne personen ivareta alle funksjonene i et 
bibliotek. Da må det være et krav at bibliotekfaglig utdannelse er på plass. Biblioteket kan fort 
bli en salderingspost i stramme kommunebudsjett om det ikke er krav om at biblioteksjefen 
har bibliotekfaglig kompetanse og utdannelse.  
 



 
 
På vegne av bibliotekene på Fosen.  
Signe Lindstrøm 
Biblioteksjef, Bjugn kommune. 


