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Høringsuttalelse  -  evaluering  av ABM-utvikling

Bergen, 1. oktober 2008

Innledningsvis vil vi slå fast at Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum i relasjon til ABM-utvikling
og museumsreformen inntar en spesiell stilling sammenlignet med de fleste andre halvoffentlige
museene. Dette skyldes at museet er blant de meget få som under museumsreformen ble
konsolidert som en egen selvstendig enhet. Dette har vist seg å få enkelte uheldige konsekvenser
for institusjonen. Vår høringsuttalelse vil derfor bære sterkt preg av å være en konsekvensanalyse
hva Bergens Sjøfartsmuseum og ABM-utvikling angår.

Bergens Sjøfartsmuseum har følgende merknader til evalueringen av ABM-utvikling.

Museet støtter fullt ut museumsreformens mål om å etablere sterkere fagmiljøer for der igjennom
å styrke museene som aktive og aktuelle arenaer for kunnskap og opplevelse. Dette arbeidet har
vært todelt:

1. Sammenslåing av mindre enheter.
2. Bedre museenes samarbeid gjennom etablering av nasjonale nettverk.

Det første delmålet synes for oss å ha vært et hovedfokus for ABM-utvikling, til tider så viktig at
det nesten virker - faglig og tematisk - irrelevant hvem som slås sammen bare antall enheter
minskes. Vårt museum ble etter politisk vedtak i Hordaland fylkesting 11. juni 2003 konsolidert
som en selvstendig enhet, noe som også er akseptert av ABM-utvikling. Dette skjedde fordi vi
som museum fullt ut tilfredsstilte de oppsatte kriterier hva angår størrelse, innsamling, bevaring,
forskning og formidling. At vi er konsolidert som en selvstendig enhet betyr likevel ikke at vi har
isolert oss fra å samarbeide tett med andre institusjoner. Museet har gjennom årene drevet og
driver fortsatt et utstrakt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt i form av uformelle og
formelle nettverk. Vi oppfyller således det andre delmålet i museumsreformen. Dette delmålet
fortoner seg for oss som en litt mer tilfeldig styrt del hva ABM-utvikling angår. Med for lite
driftsmidler i bunn er et slikt samarbeid uansett vanskelig, for ikke å si umulig, å gjennomføre
selv om den faglige kompetansen er tilgjengelig. Etter vårt syn kunne ABM-utvikling fulgt bedre
opp arbeidet rundt nettverksbygging, spesielt med tanke på å tilføre helt nødvendige økonomiske
ressurser.
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Fra vårt ståsted opplever vi at både tilskuddsordningen og rapporteringen har blitt langt mer
komplisert etter 2003. Vi vil i denne sammenheng slutte oss til hovedpunktene i Hordaland
fylkeskommunes høringsuttalelse. Spesielt synes vi det er viktig å ivareta fylkeskommunens rolle
både forvaltningsmessig og ikke minst politisk på kulturområdet. De siste års økende
sentralisering har etter vår mening skapt en unødvendig og oppsplittende avstand mellom de
bevilgende myndigheter og tilskuddsmottaker. Hovedansvaret for og koordineringen av det
museumspolitiske arbeid på regionalt plan bør derfor gjennom forpliktende avtaler mellom de
berørte partene tilbakeføres til fylkeskommunen.

Evalueringen synes ellers å være gjennomarbeidet, men mangler en viss bredde i datagrunnlaget.
Museene kunne blant annet vært bedre representert i intervjumassen. I tillegg kunne både
fylkeskommunale og kommunale informanter i større grad vært benyttet.

Avslutningsvis vil vi tillate oss å kommentere det faktum at ABM-utvikling i sin tid ble lokalisert
til Oslo. Dette skjedde til tross for en uttalt politisk vilje til å desentralisere denslags offentlige
organer som ABM-utvikling representerer. Sett fra vårt synspunkt synes dette noe forunderlig i
og med at hovedtyngden av de museene som ABM-utvikling skal saksbehandle befinner seg
utenfor hovedstaden. I tillegg kommer at majoriteten av oslomuseene sorterer under andre
departementer enn det ABM-utvikling sorterer under. En dynamisk og målrettet regionalpolitikk
burde tilsi en annen lokalisering av ABM-utvikling enn Oslo.

Vi ser videre frem til konstruktive løsninger hva angår videreføringer for samkjøringen av arkiv,
bibliotek og museum - spesielt med tanke på at vårt museum ivaretar alle tre funksjonene.

Med vennlig hilsen
STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM

S
Gry ett Kalvenes
admin strasjonssjef


