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Vedr.: Høring av forslag om endring i forskrift om personale i kommunale 
folkebibliotek. 
 
 
 
Kultur- og kirkedepartementet har sendt ut et høringsforslag om endring i forskrift om 
personale i kommunale folkebibliotek, med høringsfrist 1. juli (mottatt i kommunene langt ut 
i mai måned 2004).  
 
I innledningen heter det: "Det er enighet i miljøet om at det er behov for en endring". Dette 
medfører ikke riktighet! Tvertimot er det (som i lovrevisjonsforslaget i 2003) bred enighet om 
at det uansett vil være uheldig å ”pulverisere” kravet til fagkompetanse for biblioteksjefer. 
 
Forslaget er dårlig begrunnet. Så lenge loven fortsatt stiller krav om fagutdannet biblioteksjef 
i alle kommuner, oppleves departementets forslag til forskrift som et forsøk på uthuling av 
lovens bestemmelser. Loven og forskriften er fortsatt et viktig virkemiddel for å sikre 
grunnlaget for et faglig fundert nasjonalt bibliotektilbud, og den kommunale friheten er godt 
ivaretatt gjennom eksisterende dispensasjons-bestemmelser. 
Med stadig økende kompetansekrav i samfunnet er det å gå i helt feil retning å kunne ”gi 
dispensasjon for fast tilsetting av ikke-fagutdannet biblioteksjef dersom det kan godtgjøres at 
det ikke har vært administrativt mulig for kommunen å tilsette fagutdannet biblioteksjef.” Det 
kan ikke sterkt nok understrekes at vårt kunnskaps- og informasjonssamfunn i høyere og 
høyere grad krever nærvær av faglig kompetanse. Det er i særdeleshet viktig at kompetansen 
finnes i kommunene – det er jo dér våre brukere bor, og det er dér folkebibliotekene ligger! I 
disse årene omorganiseres mange norske kommuner og mange tjenesteområder legges ut som 
resultatenheter med resultatansvar. Dette gjelder også bibliotekene. Mer enn noensinne vil det 
i tiden fremover være avgjørende at fagområdet råder over såvel formal- som realkompetanse 
og spisskompetanse! 

Myker vi opp kravet til kompetanse uthuler vi samtidig den politiske interessen for vårt 
fagområde, dvs. bibliotek/kulturområdet! Hvilke politikere ønsker å beskjeftige seg med et 
fagområde som kan ledes av personer uten relevant fagutdanning? Vil biblioteket i det hele 
tatt kunne utvikle seg og være et interessant tilbud for befolkningen under slike 
omstendigheter? Som fagområde er bibliotekene i forveien fundert på et særdeles tynt 
lovgrunnlag. Hvis dispensasjons-muligheten ”utvides” vil den politiske interessen for 
bibliotekområdet ytterligere utvannes!  
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ABM-utvikling og departementet burde heller arbeide for å få tilsatt fagutdannede 
biblioteksjefer i hele stillinger i alle kommuner (i de minste kommuner kan evt. flere arbeids- 
og ansvarsområder legges inn under stillingen)! Som den nest-tilsatte (bortsett fra 
biblioteksjef i full stilling) kunne man jo tenke seg det ble stilt krav om at vedkommende var 
fagutdannet barnebibliotekar! Da ville vi formentlig relativt raskt se resultater i form av en 
forbedring av norske barns leseferdigheter!  

 

Enebakk kommune avgir følgende høringsuttalelse til høringsnotatet: 

Det foretas ingen endringer i forskrift om personale i kommunale folkebibliotek. 

 

 

Per Sandvik                                                                                  Jytte Toft Nielsen 

Kultursjef                                                                                     Biblioteksjef 

(sign.)                                                                                           (sign.) 

 

 

 

  
 


