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Høringssvar-  Evaluering  av ABM- utvikling

Norge har satt seg som mål å være en ledende kunnskapsnasjon hvor også livslang læring
står på dagsorden. Kulturpolitikkens vilkår i Norge får stor betydning for vår evne til å
fremstå som en kunnskaps- og kulturnasjon. Her er det viktig at de områdene som ABM-
utvikling ivaretar identifiserer og konkretiserer framtidige utfordringer samlet sett, og
presenterer en helhetlig plan for utviklingen av arkiv, bibliotek og museum. Brukerne må stå
i fokus i utviklingen av dette arbeidet. Samtidig må vi forstå landets kulturarv i en
internasjonal sammenheng.

Evalueringen er et grundig arbeid som viser hvordan ABM- utvikling har arbeidet strategisk
som utviklingsorgan og som forvaltningsorgan. Et viktig element her er at museumsreformen
bør evalueres før det settes i gang en landsomfattende omorganisering av bibliotekene.
Fagforbundet har noen kommentarer til rapporten.

Medvirkning
Selv om det er en grundig evaluering ser vi at det er et relativt smalt utvalg av informanter.
Det betyr at rapporten ikke har fått den bredden som kunne vært mulig da ingen
fylkeskommunale eller kommunale brukere av tjenestene er intervjuet. Fra vårt ståsted vil vi
styrke den regionale kulturpolitikken med brukerne i sentrum.

Det er fortsatt et spørsmål om hvilke grep som er foretatt for å samle arkiv, bibliotek og
museum og styrke disse på de ulike nivåene. Kommunene og fylkeskommunene har hittil
hatt helhetlig oversikt over de ulike sektorene, men i evalueringen utpeker det seg sentrale
spørsmål om oppgavene skal overføres til sentrale myndigheter som ikke påvirkes av
brukeren eller med ubetydelig påvirkning av de kommunale og fylkeskommunale
folkevalgte.

Grenseo an er/Forvaltnin
I og med at ABM- utvikling overtok flere forvaltningsoppgaver fra de tidligere
virksomhetene og mye er blitt pålagt dem har det etter hvert blitt utført utfordrene oppgaver.

Fagforbundet støtter opp om at det er satt i gang et arbeid med felles utviklingsprogram for
abm-sektoren. Vi ser at forvaltningsoppgavene er blitt større enn det som var planlagt, og
samtidig har midlene som var tenkt til utvikling krympet vesentlig. Det betyr at her er det
store utfordringer hvor det kreves kunnskap om tre ulike sektorer med ulik organisering og
mange aktører på ulike plan.

ABM- utvikling ble fra starten av pålagt både forvaltnings- og utviklingsoppgaver. Dette er
Fagforbundet svært fornøyd med ettersom utviklingsarbeidet har ført til faglige løft for hele
sektoren. Det er fortsatt et spørsmål om hvilke grep som bør tas for å samle områdene og
styrke de ytterligere. Forvaltningen innen abm- sektoren både på statlig, fylkeskommunalt og
kommunalt nivå er viktig for den samla nasjonale kulturpolitikken

Den nye virksomheten skulle iverksette både sektorovergripende og sektorspesifikke tiltak.



Fagforbundet mener at i den forbindelse er det viktig med et felles ikt- nettverk for hele abm
sektoren. For at seksjonene og de enkelte forvaltningsnivåene skal få utnyttet resursene bør
det være klare avgrensninger mot hva som er statens sin rolle, fylkeskommunens sin rolle og
hva som er kommunens sin rolle.

Litt om de enkelte sektorene

Arkiv
Siden det ikke fantes noe overordnet organ for arkivene er det positivt for sektoren at ABM-
utvikling er opprettet. Det er også positivt at ABM- utvikling har vært økonomisk
støttespiller i utviklingen av nasjonale standarder for registrering, distribusjon og fremfinning
av arkivdata som er laget for historiske/ ikke- aktive arkiver. Men når det gjelder de private
arkivene er det ikke etablert tilskuddsordninger. Det betyr at enkelte arkiv kan bli borte eller
ikke tilgjengelig når det ikke er midler til å bevare disse på en tilfredstillende måte.
Arkivfeltet må styrkes fordi arkiv utgjør en viktig del av vårt nasjonale minne og kulturarv.
Samtidig er arkivsektoren den dårligste utbygde sektoren i abm- området.

Bibliotek
Fagforbundet mener at fylkesbibliotek og folkebibliotek skal utfylle hverandre på lokalt plan,
gjerne i regionale sammenhenger. Men fylkesbibliotekene bør være drivkraften for
nytenkning og samarbeid med skoler, arkiv og museer i regionene. Spesielt i forhold til
utdanningssektoren bør fylkesbibliotekene framstå som aktive aktører. Fylkesbibliotekene
har et svært god oversikt over statusen og behov for bibliotektjeneste i hvert fylke. Derfor
burde fylkesbibliotekene sine kunnskaper komme rapporten bedre til gode.

ABM- utvikling har tatt initiativ til å støtte mange viktige prosjekt innen de enkelte sektorene
Fagforbundet stiller spørsmål om ABM- utvikling bare har gitt prosjektmidler til de
satsningsområdene som er prioritert i deres egen strategi uten å ta hensyn til de
fylkeskommunale og kommunale planene.

Museum
12000 ble den nasjonale muselumsreformen vedtatt i Stortinget. Reformen tok sikte på å få
et bedre musemustilbud til alle landets innbyggere hvor strategien blant annet var å samle
resursene for å skape større og mer robuste enheter med stor faglig bredde. Intensjonen
gjennom å styrke musea var å bedre kulturfeltet i vid forstand. Dersom effekten av reformen
skal bli et faglig styrking av museumsområdet, er det nødvendig å drive planmessig
organisasjonsutvikling. Det er også behov for profesjonalisering av alle ledd av museenes
virksomhet.
Fagforbundet ser at det i liten grad er tatt opp i evalueringen hvordan ABM- utvikling har
påvirket regional museumspolitikk og forvaltning.


