Vår dato: 16.06.04
Vår referanse:
Deres dato: 07.05.04

Oppland
fylkeskommune

Deres referanse: 2003/2777
Adresse:
Kauffeldts plass 1
Postboks 187
N-2802 Gjøvik
Tlf: 61 18 96 12

Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Fax: 61 17 52 64
Bankkonto:
2000.09.50018
Postgiro:
0806.54.35102

HØRING AV FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM PERSONALE I
KOMMUNALE FOLKEBIBLIOTEK
Oppland fylkeskommune har mottatt forslag til endring i forskrift om personale i kommunale
folkebibliotek og ser at det kan være behov for å vurdere dagens forskrifter i forhold til krav
om nødvendig kompetanse til enhver tid og nye utdanningsformer.
Oppland fylkeskommune har gjennom Bibliotekplan for Oppland vektlagt at bibliotekene
også i de minste kommunene skal ha ulike knutepunktfunksjoner som vil kreve
bibliotekansatte med høy kompetanse. St.meld 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og
oppleving, vektlegger interkommunalt samarbeid og interkommunale samarbeidsmodeller.
Prosjektet ”Det sømløse bibliotek – region Oppland” i regi av Oppland fylkesbibliotek,
arbeider med interkommunale modeller i regionene som innebærer større fagmiljøer også for
de mindre kommunene. Bibliotekansattes kompetanse blir viktig for bibliotekutviklingen
framover og muligheten for bibliotekene til å ta nye roller må ses i sammenheng med
nødvendig kompetanseoppbygging.
Når en ser hvordan enkelte kommuner unnlater å oppfylle dagens forskrifter, er det behov for
å arbeide med tiltak som kan endre og styrke bibliotekkompetansen også i de små
kommunene som ikke klarer å rekruttere fagutdannet biblioteksjef.
ABM-utvikling gis ansvar for å utarbeide retningslinjer for relevant kompetanseheving.
Nettbaserte løsninger kombinert med fellessamlinger gir nødvendig fleksibilitet og muliggjør
desentraliserte utdanningstilbud.
Forutsetninger for endring av forskriftene bør være:
• Bibliotekansatte tilsatt på dispensasjon bør ha minimum generell studiekompetanse
• Det må være et krav til ansatte på dispensasjon å følge ABM-utviklings
utdanningstilbud så snart dispensasjon blir gitt
Oppland fylkeskommune støtter ABM-utvikling i at det haster med å sette inn tiltak som kan
styrke kompetansen i de mindre distriktene. Tidsperspektivene på bibliotekutredningen og
behandlingen av en ny lovproporsjon ligger for langt fram i tid i forhold til dagens behov for å
styrke kompetansen i de mindre kommunene. Bibliotekene står overfor store krav til
omstilling og til å tenke helhetlige løsninger i samarbeid med ulike alliansepartnere, dette
krever høy bibliotek- og lederkompetanse.

Med et klart mål om å sette inn tiltak for å styrke bibliotekkompetansen i mindre kommuner,
gir Oppland fylkeskommune sin tilslutning til forslag om endringer i forskrift om personale i
kommunale folkebibliotek.
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