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Høringsuttalelse om forslag om endring i forskrift om personale i kommunale folkebibliotek fra
Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT).
I forslaget om endring i forskrift om personale i kommunale folkebibliotek foreslås det å pålegge nytilsatte
biblioteksjefer uten bibliotekutdanning i kommuner der det ikke finnes annen bibliotekfaglig kompetanse å
gjennomgå kompetanseopplegg definert av ABM-utvikling. I kommuner med bred bibliotekfaglig kompetanse
foreslås det at det ikke skal være nødvendig med slike krav til kompetanse for biblioteksjefer uten
bibliotekfaglig utdanning.
I ”Mandat for utgreiing av sentrale problemstillinger på bibliotekområdet”, fastsatt 16.juni 2004 av Det
Kongelige Kultur- og Kirkedepartement og Utdannings- og Forskingsdepartementet, står det i punkt 13:
”Det saumløse biblioteket må konkretiserast i ei utgreiing om bibliotek som læringsarena i eit
samarbeid mellom folkebibliotek, skolebibliotek og bibliotek i høgare utdanningsinstitusjonar.”
Vi har sett at studenter i økende grad benytter folkebibliotekene fordi de bor i hjemme i stedet for på
studiestedet. Denne bruken av folkebiblioteket er i tråd med prinsippene i ”det sømløse bibliotek”; brukeren
skal ikke måtte ta hensyn til hvilket bibliotek de henvender seg til for å få bibliotektjenester.
Studentene stilles overfor nye utfordringer etter gjennomføringen av kvalitetsreformen. Blant annet kreves det
informasjonskompetanse for å fullføre oppgaver. Dette medfører økte krav for spesialiserte bibliotektjenester.
Fagbibliotekene i utdanningsinstitusjonene har høyt kvalifisert bibliotekpersonale for å ivareta disse kravene.
Studentene vil motta tjenester og service fra disse også når de befinner seg langt fra campus.
Universitetsbiblioteket er spesielt opptatt av hvordan studentene blir mottatt og hva slags tjenester og
bibliotekservice de får i folkebibliotekene. Folkebibliotekene skal gi tjenester til alle i kommunen. Det vil
gagne kommunene å yte kvalifisert og tilstrekkelig hjelp til de i befolkningen som ønsker kompetanseheving.
Tilsetting av biblioteksjefer i kommunene må ses i sammenheng med det sømløse bibliotek og kravene som
stilles til bibliotektjenester og service til studenter. Personalet i folkebibliotekene må inneha riktig kompetanse
for å innfri disse kravene. Dette inkluderer kunnskap om blant annet IT, digitale bibliotektjenester, fjernlån,
informasjonssøk og krav til læringsmiljø. Dessuten stiller dette krav til de større folkebibliotekenes lokaler og
utstyr.
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UBiT er enig i at det er ABM-utvikling som skal gi dispensasjon til kommuner som ønsker å ansette
biblioteksjef uten bibliotekutdanning. Biblioteksjef som er tilsatt på dispensasjon må ha høyere kompetanse
enn generell studiekompetanse. ABM-utviklings retningslinjer for opplæring må inneholde ordninger som
sikrer at biblioteksjefen gjennomfører kompetanseopplegget så snart som mulig etter tilsettingen.
Med vennlig hilsen

Ingar Lomheim
Bibliotekdirektør

Side 2 av 2
2002_130_008_h_ring.doc

