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EVALUERING AV ABM-UTVIKLING. HØRINGSUTTALELSE

Arkeologisk  museum i Stavanger er blitt  bedt om å avgi høringsuttalelser i anledning DIFIs
evalueringsrapport, 2008:9, av ABM-utvikling.

AmS har samarbeidet med ABM-utvikling siden oppstarten i 2003, spesielt innen områdene formidling
og konservering.

AmS slutter seg til det meste som er blitt sagt i evalueringsrapporten og er enig i DIFIs
hovedkonklusjon om at det er formåltjenelig med felles utviklingsprogram for ABM-sektoren.

AmS vil  videre trekke fram følgende i forbindelse med erfaring gjennom samarbeid:

• ABM-utvikling har evne til å lytte til ideer som kommer fra brukere og til å utvikle disse videre
i samarbeid med brukerne

• ABM-utvikling virker samlende og pådriver for etablering av nettverk som er nyttige for
brukerne

• ABM-utvikling er inkluderende og trekker med seg brukere inn i prosjektere, nasjonale som
internasjonale

• AMB-utvikling utgir gode og nyttige skrifter, rapporter og brosjyrer både som gratis trykte
publikasjoner og lagt ut på ABM-utviklings hjemmesider

• ABM-utviling stimulerer til utviklingsarbeid ved museene gjennom å lyse ut prosjektmidler
innen satsingsområder

• ABM-utvikling formidler kunnskap gjennom nyttige og gode kurs

• ABM-utvikling har gjennom god dialog med departementet vist seg å være et strategisk
utviklingsorgan for abm-feltet

AmS har hatt godt samarbeid med ABM-Utvikling som sekretariat for Sikringsutvalget ved behandling
av søknader om statlig forsikring for innlån fra utenlandske museet. Regelverket og andre
omstendigheter omkring statsgarantiordningen er kompliserte og sammensatte. Vi hadde stor nytte av
et møte om regelverket, i 2007, slike møter bør avholdes jevnlig. Dette vil bedre kommunikasjonen
mellom museene og Sikringsutvalget, og vil gjøre det enklere både for de som søker om statsgaranti, og
ikke minst for Sikringsutvalget som skal behandle søknadene.
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Det er etter hvert blitt vanligere med samarbeid internasjonalt om utstillinger og innlån av gjenstander
fra museer. Det er et omfattende arbeid å forholde seg til de ulike museenes utlånskontrakter og
sikringskrav. Vi vil derfor foreslå at ABM-utvikling vurdere om de gjennom sine internasjonale
nettverk kan arbeide for å standardisere utlånskontrakter og Facility reports.

Det ville også lette samarbeidet om lån av utstillinger og museumsgjenstander om det ble utarbeidet
retningslinjer for bruken av kurerer og kvalitetssikring av kurerrollen.

Vi vil foreslå at ABM-utvikling arrangerer kurs slik at en får en felles forståelse for oppgaver, bruken av
og kvalifikasjoner til kurerer etc. ved museumsutstillinger i Norden og Europa.
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