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SVAR - HØRING - ENDRINGER I LOV OM FOLKEBIBLIOTEK

Kommunene er blant høringsinstansene i ”Forslag til endringer i lov om folkebibliotek”.
Gjeldende lov er fra 1985: ”Lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek”. Forslaget er i
hovedsak en oppfølging av St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek. Kunnskapsalmenning, møtestad og
kulturarena i ei digital tid (bibliotekmeldingen), som ble lagt frem i 2009.
Høringsdokumentene er lagt ut på nettstedet til Kulturdepartementet, se
www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer. Lovteksten slik den er foreslått følger som
vedlegg. Teksten i kursiv er for en stor del formuleringer som følge av utviklingen i sektoren
siden loven ble vedtatt.
Merknad til § 5:
I følge folkebibliotekloven § 5 skal alle kommuner ha fagutdannet biblioteksjef i henhold til
kvalifikasjonskrav fastsatt i forskrift 5. januar 1987 nr. 3 om personale i folkebibliotek. Gjeldende
biblioteklov slår fast at ”Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Departementet kan dispensere
fra bestemmelsen i denne paragraf og gi nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav og
overgangsordninger.” Stortinget mente at det faktum at 30 % av norske kommuner ikke har
fagutdannet biblioteksjef, bekrefter at folkebibliotekloven av 1985 ikke har fungert godt nok, jf.
Innst. S. nr. 320 (2008-2009). Samtidig sa komiteen seg enig i at kompetansen blant personalet er
en viktig faktor for å tilby en kvalitetsmessig, forsvarlig tjeneste. Departementet har utarbeidet to
alternativ til høringsrunden:
Alt. 1: Beholde kompetansekravet i folkebibliotekloven, men fjerne dispensasjonen der
kommunen ikke får kvalifisert fagutdannet søker.
Departementet ønsker med dette å oppnå en mer offensiv holdning i kommunene, med hensyn
til å oppfylle kravet.
Alt. 2: Fjerne kompetansekravet i loven, fastsette funksjonskrav i forskriften.
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Et funksjonskrav setter krav til resultatet, eller funksjonen, uten å angi måten resultatet skal
oppnås på. Å innføre et funksjonskrav fremfor et kompetansekrav innebærer et større ansvar for
virksomhetene selv til å finne gode løsninger.
Departementet anbefaler at man holder på kompetansekravet, jfr. alternativ 1, og dermed fjerner
den generelle dispensasjonsordningen. Folkebibliotek med bred bibliotekfaglig kompetanse i
personalet vil fortsatt kunne ansette bibliotekleder uten krav om formell bibliotekfaglig
utdanning, jf. Forskriften § 4.

Karmøy kommunes uttalelse
Vi ser positivt på endringene som nå er foreslått i lov om folkebibliotek. Vi ser at alternativ 1 i § 5
vil være det mest formålstjenlige i loven, men vi kommer med følgende fremlegg:
I vår digitale verden burde det være enklere å ta en fullverdig bibliotekareksamen. Det bør legges
til rette for at de som av ymse grunner ikke kan flytte på seg, har mulighet til å ta bibliotekfaglig
utdanning via nett- og samlingsbaserte studier. I dag er det begrenset tilgang til dette, noe som
fører til liten tilgang på bibliotekarer med bachelor-grad fra bibliotek- og informasjonsstudiet.
Mindre kommuner og landkommuner sliter derfor med å få fagutdannede søkere på
bibliotekarstillinger.
Det bør også være et krav at alle biblioteksjefsstillinger blir lyst ut i 100 % stilling for å kunne
rekruttere fagutdannede bibliotekarer. Uansett størrelse på kommunen vil det være vanskelig å
drive et bibliotektilbud forankret i bibliotekloven uten en person i 100 % stilling.
Tilgang til studie og krav om stillingsprosent må forankres i bibliotekloven.

Med vennlig hilsen

Hanne Mulelid
Biblioteksjef
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