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Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek  
 

Vi viser til høringsbrev av 27.09.13 om forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i 

folkebibliotek. Under følger høringsuttalelse fra Bergen kommune, som gis med forbehold om byrådets 

godkjenning.  

 

1. Bergen kommune deler departementets syn på kvalifisert personale som en viktig faktor for å ha 

gode folkebibliotek. En lovpålagt fagutdanning har medvirket til at bibliotekene i de mindre 

kommunene har fått en bedre kompetanse, selv om en ikke har nådd målet om faglært biblioteksjef i 

alle kommuner. 

 

2. Bergen kommune mener at 60 studiepoeng bibliotekspesifikk påbygning vil oppfylle kravene om 

fagutdanning. Men erfaring fra arbeid i bibliotek vil ikke være tilstrekkelig for å kompensere for 

manglende formell kompetanse. Det er ulike stillingstyper i bibliotek, og mange av stillingstypene 

gir liten innsikt i de funksjoner et moderne folkebibliotek skal fylle, eller den strategiske kompetanse 

som kreves på ledernivå for å gjennomføre en god utvikling av biblioteket. 

 

3. Bergen kommune mener at et interkommunalt samarbeid for å kunne få tilstrekkelig kompetanse i 

bibliotekene, er et svært godt alternativ. Et slikt samarbeid, som må være avtalefestet, er løsningen 

for kommuner som har vansker med å fylle lovens krav. Bergen Offentlige Bibliotek har tidligere 

hatt noen samtaler med nabokommuner om sammenslåing eller kjøp av bibliotektjenester. Bergen 

har et av landets mest aktive og utviklingsorienterte bibliotek, og kommunen vil kunne bidra med 

bibliotekkompetanse til kommuner i regionen som har vanskeligheter med å skaffe seg den 

kompetanse som bibliotekloven krever. 

 

4. Den foreslåtte unntaksbestemmelsen i § 4 er en forenkling av tidligere forskrift. Dette mener Bergen 

kommune er positivt og fører til mindre saksbehandling og usikkerhet for kommuner som skal 

skaffe seg ny biblioteksjef. At et bibliotek har fem ansatte med bibliotekfaglig kompetanse, mener vi 

er en grei indikator på at biblioteket har god nok bibliotekfaglig kompetanse til å komme inn under 

unntaksbestemmelsene. 
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