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Evaluering  av ABM- utvikling  -  Høringsuttalelse fra Bergen kommune

Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet 260808 sak 68-08 og fattet
følgende vedtak:

"Komite for kultur, idrett og næring vedtar høringsuttalelse til evaluering av ABM-
utvikling slik det fremgår av saksfremstillingen."

Høringsuttalelse fra Bergen kommune
Bergen kommune slutter seg til hovedkonklusjonene i evalueringen. I likhet med utredningens
informanter er Bergen kommune i hovedsak fornøyd med det arbeidet som ABM-U gjør og
som berører Bergen kommune. Bergen kommune slutter seg også til at ABM-U anbefales å
utvikles som en nasjonal og nøytral aktør som skal samle aktørene innen hver enkelt sektor,
og på tvers av disse.

Bergen kommunes primære kritiske merknader er knyttet til felt som utredningen i liten grad
berører - dette gjelder utviklingen av en nasjonal politikk, og kontakt mellom staten ved sine
ulike organer, og kommuner med vesentlig innsats innen arkiv, bibliotek og
museumssektorene.

Bergen kommune er nest etter staten Norges største økonomiske bidragsyter til
museumssektoren, og blant landets betydeligste museumseiere. Videre driver Bergen
kommune ett av landets største og mest veldrevne bibliotek og landets nest største
arkivinstitusjon som bl.a. er en betydelig aktør i privatarkivarbeidet.

Bergen kommunes erfaring er at etableringen av ABM-U har redusert kontakten med
departementet, og med staten for øvrig innen feltene. Dette er en utfordring knyttet til
nasjonal drifts- og investeringsfinansiering av museer og lokalarkiv og av oppgaver som
Bergen kommune yter utover egen befolkning.

I lys av den betydningen og innsatsen som kommer fra storbykommuner som Bergen, er den
reduserte direkte kontakten med staten et problem. Utviklingen av ABM-U krever et
oppdatert formelt forhold mellom Staten ved både ABM-U og departementet, og de som er de
faktisk viktige bidragsyterne på dette feltet i Norge.



Av andre kritiske merknader vil Bergen kommune nevne følgende:
• Rapporten evaluerer i liten grad at KKD gjennom sine tildelingsbrev og bevilgninger i

all hovedsak har gitt føringer for sektorvis arbeid og i liten grad har fulgt opp
intensjonene med tverrsektorielle føringer.

• Arkivsektoren har vært for lite vektlagt av ABM-U. Dette er synlig bla i
sammenstillingen av tilskudd, og i vektleggingen av oppgaver og prosjekter.
Evalueringen burde i større grad dokumentert og vurdert dette.

• Bergen kommune slutter seg til evalueringens konklusjon om nytten av ett styre.
Sammensetning av styret bør imidlertid reflektere alle tre sektorer, der dagens styre
mangler arkivsiden. Det bør også være balanse mellom medlemmer med bakgrunn i
sentrale statlige aktører, og de som har sin bakgrunn fra resten av landet: Dagens styre
har kun ett Oslo eksternt medlem, som kommer fra Bergen, noe som imidlertid er for
lite for å ha en nasjonal representativitet.
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