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Høring - Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek 

 
Det vises til Deres høringsbrev, datert 27.09.13. 
 
Fredrikstad kommune støtter i hovedsak det framlagte forslaget til forskrift om 
kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek. Forslaget ivaretar behovet for å bringe 
kvalifikasjonskravene i tråd med dagens virkelighet. 
 
Det vil føre til en større bredde i søkingen til biblioteksjefjobber når man åpner for at 
kandidater med andre typer bachelorgrad også kan søke med en bibliotekspesifikk 
påbygning på toppen, alternativt minimum 3 års praktisk bibliotekarbeid. Det er i dag et 
generelt problem med liten søkning til biblioteksjefsstillinger, og det vil gagne feltet at dette 
mykes opp. 
 
Konkret til forslaget om at 3 års bibliotekfaglig arbeid kompenserer for 60 studiepoeng 
bibliotekspesifikk påbygning, så bør det spesifiseres at det er snakk om 3 år i 100% stilling, 
respektivt f.eks. 4 år i 75% stilling. 
 
Vedrørende dispensasjonsadgang, vil det alltid være slik at enkelte små kommuner vil ha 
problemer med å rekruttere kvalifiserte søkere. For disse kommunene vil det være en klar 
fordel at dispensasjonen blir gjort gjeldende så lenge den tilsatte står i stillingen. Dette gir en 
bedre kontinuitet og forutsigelighet i kommunen.  
 
Vi støtter også forslaget om å gi kommunen anledning til selv å vurdere om det skal kreves 
bibliotekfaglig kompetanse når kommunen allerede har bred kompetanse på feltet. Også 
forslaget om å fjerne søkeprosessen om dette støttes.  
 
Til forslaget om definisjon av bred bibliotekfaglig kompetanse, mener vi det hadde vært mer 
presist å knytte kravet til en viss samlet stillingsstørrelse. Forslaget om fem ansatte sier ikke 
noe om hvor mye disse fem arbeider i biblioteket. Slik sett hadde det vært mer presist om 
man definerte bred bibliotekfaglig kompetanse som oppfylt dersom biblioteket har minst 
500% stillingsressurs med kvalifiserte ansatte. 
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