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FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM PERSONALE I KOMM. FOLKEBIBLIOTEK
HØRING
Vi viser til forslaget om endring i forskrift om personale i kommunale folkebibliotek og vil gi følgende
høringsuttalelse fra Drammen bibliotek:
Bibliotekene i Norge er meget forskjellige og ulike i størrelser. Dette medfører at en
biblioteksjefskompetanse må også avspeiles i dette.
I et bibliotek med opptil f.eks. 1 ansatt, stilles det andre krav til en biblioteksjef enn i et bibliotek med
f.eks. 30 ansatte. Dette er det også tatt høyde for i punkt 5 i forslaget.
Kompetansekravet vil nødvendigvis være mer omfattende og stille krav til annen kompetanse for en
biblioteksjef, som også er resultatleder, enn i en kommune der biblioteksjef kun fungerer som fagsjef.
Bibliotekkompetanse i organisasjonen må være et absolutt krav. Dette er ivaretatt ved at den som blir
ansatt forpliktes til å gjennomgå opplæring.
De enkelte paragrafer
§ 2: Det må presiseres med følgende tekst " biblioteksjefen har det faglige og administrative
ansvaret.....". Dette for å klargjøre at det er biblioteksjefen som har ansvaret for kommunens samlede
folkebibliotekvirksomhet.
§ 3: Kvalifikasjoner: Det skal være en fagutdannet biblioteksjef. Dersom det skal gis dispensasjon fra
utdanningskravet må denne gis på den enkelte personen og ikke på stilling som biblioteksjef.
I alle stillinger må søkers skikkethet være en selvfølge. Dersom en biblioteksjef tilsatt på dispensasjon
skal vurderes kan ikke minimumskravet være generell studiekompetanse. Her må tilsettingen på
dispensasjon være betydelig høyere. Biblioteksjefen på dispensasjon må ha høyere utdanning, spesielt
innen ledelse, administrasjon, økonomi, litteraturkunnskap og formidling, kulturfag o.l.. I tillegg til at
søkeren bør forplikte seg til opplæring innen bibliotekfag.
Forutsetningen for å kunne gi dispensasjon må være at det er bibliotekfaglig kompetanse i
folkebiblioteket der det søkes om dispensasjon.
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