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Høring - Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i 
folkebibliotek 
 

Det vises til brev vedrørende endring i forskrift om kvalifikasjonskrav til personale i 

folkebibliotek. Bærum Kommune (BK) har følgende høringssvar i denne saken.  

 Krav til utdannelse, Kvalifikasjonskravet. § 2 i forslag til ny forskrift 

Kulturdepartementets forslag: 

§ 2 Kvalifikasjonskrav 

Biblioteksjefen er den faglige og administrative leder for kommunens samlede 

folkebibliotekvirksomhet. Ved utlysing av ledig stilling som biblioteksjef i 

kommunen skal det stilles krav om fagutdanning. 

Med fagutdannet biblioteksjef i kommunen og bibliotekfaglig kompetanse i 

fylkeskommunen forstås kandidat med bachelor- eller høyere grad, der minst 

120 studiepoeng bibliotekspesifikke fag inngår, eller kandidat med bachelor– 

eller høyere grad med minst 60 studiepoeng bibliotekspesifikk påbygning, eller 

tilsvarende utdanning. 

Der en kandidats praktiske erfaring i bibliotek overstiger tre år, kan dette 

komme i stedet for den bibliotekspesifikke påbygningen. 

Bærum kommunes forslag:  

Siste setning i første ledd endres til: Ved utlysing av ledig stilling som biblioteksjef i 

kommunen skal det stilles krav om relevant fagutdanning. 

Første ledd i forslaget er tilstrekkelig.  Annet og tredje ledd strykes.  

 

 Særlig adgang til unntak fra kvalifikasjonskravet.  

Kulturdepartementets forslag: 
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§ 4 Særlig unntaksadgang 

Kommuner med bred bibliotekfaglig kompetanse kan ansette biblioteksjef uten 

bibliotekfaglig utdanning. Med bibliotekfaglig kompetanse menes her bibliotek 

som har minst fem ansatte som allerede oppfyller kvalifikasjonskravene i § 2. 

Bærum kommunes forslag:  

Under forutsetning av at andre og tredje ledd i § 2 strykes, ser BK ikke nødvendigheten 

av å ha unntaksbestemmelser slik de fremgår av § 4. 

Hvis forslag til § 4 opprettholdes, mener BK at kommunene selv har kompetanse til å 

definere om de har nødvendig «bred bibliotekfaglig kompetanse» og foreslår derfor at 

siste setning i § 4 styrkes.    
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