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Høring fra Sauherad kommune - forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i
folkebibliotek

Sauherad kommune synes det er bra at det åpnes for ulike bibliotekrelevante fagkombinasjoner!
Ved å gjøre dette får man biblioteksjefer som er godt rustet for det innovative framtidsbiblioteket
og som kan møte samfunnsutviklingens krav til bibliotekene!

Sauherad kommune mener det er viktig for de små kommunene at det kan være anledning til å
søke dispensasjon fra kvalifikasjonskrav i særskilte tilfeller.
Dette gjelder tilfeller hvor det er vanskelig å få kvalifiserte søkere. Særlig vanskelig var dette
etter gamle kvalifikasjonskrav, men nå åpnes det jo for at man kan ha andre bibliotekrelevante
fagkombinasjoner.
Der hvor man ikke lykkes med å få tak i kvalifiserte søkere, kan man da benytte andre relevante
fag, og kommunen selv må sørge for videre opplæring. Dette er bra for de mindre kommunene!

Når det gjelder «særlig adgang til unntak fra kvalifikasjonskravet» blir dette gjeldende kun for de
større stedene med mange ansatte.
Dette blir overhodet ikke aktuelt på et mindre sted hvor det ikke er så mange ansatte.
Da legges det opp til at biblioteksjefen blir en ren administrativ stilling, og bør derfor inneha
andre lederkvalifikasjoner.

Sauherad kommune ønsker at det åpnes mer for interkommunalt samarbeid, og at regelverket her
mykes opp. Dette bør bli betydelig enklere: I § 4 står det i kapittel 1 «skal alle kommuner ha et
folkebibliotek. Folkebiblioteket kan drive av kommunen alene, eller i helt eller delvis
driftsfelleskap med en annen kommune. Departementet kan gjøre unntak fra første ledd for
forsøksvirksomhet.»
Ansvaret er gitt fra departementet til Nasjonalbiblioteket å utøve. Nasjonalbibliotekets jurister
sier:
«Bibliotekloven legger til grunn at det skal være folkebibliotek i hver kommune. To kommuner
kan inngå samarbeid om ett folkebibliotek. Hovedbiblioteket kan ligge i den ene kommunen, og
det må som minimum være en filial i den andre kommunen. Det er vanlig praksis at kommunene
søker om å innføre slike samarbeidsløsninger.»

Kommunens advokat (Sveinung Sauar) har innhentet disse opplysningene og tolker dette slik at
departementet skal kunne gjøre unntak fra første ledd etter søknad uten krav om filial i den andre
kommunen. Departementet har imidlertid delegert avgjørelsesmyndigheten til
Nasjonalbiblioteket og det blir da krevende å få dette til.
Nasjonalbiblioteket vil da kreve en filial i Sauherad.
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Vi ønsker oss en oppmykning av dette lovverket for interkommunalt samarbeid!

Med hilsen

Hilda Sørum
kultursjef/rektor
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