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Høring - forslag om endring i forskrift om personale i kommunale
folkebibliotek.
Meråker kommune har følgende merknader/kommentarer til det framlagte forslaget:
1. Kravet om fagutdannet biblioteksjef må sammenholdes med behovet for at
biblioteksjefen har en lederstillingen for en meget viktig avdeling(er) i en kommune.
Etter vår mening må kravene om lederkompetanse være like viktig som en formell
utdanning. Den formelle utdanninga kan etter vår mening dekkes av annet personell i
bibliotekene.
2. Bibliotekene får etter hvert langt flere oppgaver enn den tradisjonelle utlånsfunksjonen,
og vi må få ansette de personer som vi mener er best egnet til å lede disse tjenestene – for
eksempel innen IKT, voksenopplæring osv.osv.
3. Etter vår mening bør man ha tiltro til at kommunen, som arbeidsgivere, er i stand til å se
hva slags bemanning som er mest hensiktsmessig i forhold til det aktuelle
tjenestetilbudet. Vi ønsker derfor å få fjernet krav om å søke om dispensasjoner i de
tilfeller den ansatte ikke kan fylle de formelle kravene som er trukket opp i forskriftene til
bemanning av folkebibliotek.
4. Vårt folkebibliotek er samlokalisert med skolebibliotek for grunnskole og for
videregående skole, og det er derfor naturlig å ansette biblioteksjef og personell som kan
”serve” disse brukergruppene sine behov. Disse brukergruppene er de desidert største
brukerne av de forskjellige tilbudene i biblioteket.
5. Etter vår mening må man lage regler som gir rom for skjønn; det er ulike behov i de
forskjellige kommuner, og i trange økonomiske tider må kommunene kunne få
handlingsrom til å se flere stillingskategorier under ett – både for å sikre kvalitet og
opprettholde tilbud.
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