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HØRINGSUTTALELSE - EVALUERING AV ABM -utvikling.

Ledelsen i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har lest rapporten og sitter igjen med det inntrykk

at hovedkonklusjonene som DIFI har trukket om virksomheten til ABM-utvikling, er godt underbygde.

Vi har ingen supplerende merknader som knytter seg til denne sammenfatningen.

Vår institusjon, som har arkivmessige, bibliotekfaglige og også enkelte museale oppgaver, har i flere

henseender hatt nytte og glede av det er et nasjonalt samordnende "direktorat" på feltet. Vi har så

langt først og fremst benyttet oss av ABM-utviklings ganske rikholdige kurs- og konferansetilbud. Det
er viktig at dette arbeidsområdet fortsatt blir vektlagt, herunder en utvidet og mer systematisk

tilrettelegging av relevante etter- og videreutdanningstilbud.

For mange små og mellomstore institusjoner, med begrensede driftsbudsjetter, har det vært
verdifullt at det har vært mulig å søke prosjektmidler fra ABM-utvikling. Så langt har det riktignok

vært en atskillig mindre pott til rådighet enn både ABM-utvikling og ansatte i lokale og regionale

arkiver, biblioteker og museer hadde forutsett. Det vil være et bidrag til å styrke "direktoratets"

legitimitet og betydning at bevilgningsrammen snarlig blir betraktelig større. Det er også åpenbart at

tilførsel av mer prosjektmidler vil kunne bidra til kompetanseheving og mer overføring av kunnskaper

på denne kultursektoren.

En annen, supplerende vei å gå, er at ABM-utvikling, i større grad enn nå er tilfellet, selv utvikler

fellesprosjekter. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har hatt positiv erfaring fra deltakelse i et av

ABM-utviklings egeninitierte prosjekter -Arkiv og Skole. Dette samarbeidstiltaket var greit organisert,

gav ansatte i vår institusjon et utvidet nettverk på området og også impulser til mulig oppfølging av

formidlingstiltak rettet mot skoleverket.

Av andre nyttige initiativer fra ABM-utviklings side vil vi trekke fram den omfattende kartleggingen av

hva som finnes av privatarkiver i landet.  Undersøkelsen dokumenterte at omfanget var stort og at
også en rekke biblioteker og museer oppbevarte til dels betydelige samlinger. Vi har  også merket oss
med tilfredshet at statens senter for arkiv,  bibliotek og museer gjort en solid innsats for å

videreutvikle ASTA og fremme digitaliseringsprosjekter, flere  av dem åpenbart med bred

overføringsverdi.

Avslutningsvis vil vi understreke at samarbeidsrelasjonene med ABM-utvikling, slik vi har erfart dem,

har vært upåklagelige, men noe begrensete. Det er hittil særlig på arkivfeltet at det har vært kontakt,

berøringspunkter og noe samarbeid. Vi håper at det framover er mulig å videreutvikle kontaktflaten,

også for dem som arbeider med bibliotekfaglige og audiovisuelle oppgaver. Til sjuende og sist vil

graden av samarbeid avhenge av ressurstildelinger og opplevelsen av at samarbeidet oppleves som

relevant og faglig nyttig. Som en ABM-institusjon i miniatyr håper vi på en positiv utvikling i den

skisserte retningen.


