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HØringsuttalelse til Evaluering av ABM-utvikling

Evalueringen av ABM-utvikling tar opp virksomhetens formål, oppgaver og strategiske valg, samt
refsjoner til brukere og samarbeidspartnere. Evalueringen gir en god kartlegging av ABM-utvikling
og trekker konklusjoner og gir anbefalinger for den videre virksomheten. Anbefalingene som gis i
evalueringen, retter seg ikke til Forskningsrådet. Forskninsgrådet vil likevel knytte noen mindre
kommentarer til evalueringen.

Forskningsrådets samarbeid med ABM-utvikling er i hovedsak knyttet til Kunnskapsdepartementets
oppdrag om å utvikle regionale vitenssentre. Dette samarbeidet fungerer svært godt. Denne
satsingen inngår som tiltak i Regjeringens plan for styrking av realfagene, og
vitensenterprogrammet skal etter planen avsluttes i 2009. ABM-utvikling bidrar med kunnskap
om museumssektoren og utvikling av. institusjoner innen denne sektoren.

Forskningsrådet vil gjerne understreke at ABM-utvikling har en viktig oppgave i å legge
kunnskapskildene til rette for forskning, og tiltak for digitalisering etter internasjonal standard er
særlig viktige i den sammenheng. Det et generelt behov for kunnskaps- og kompetanseheving på
ABM-feltet, og det ligger forskningsutfordringer knyttet til ABM-sektoren. For å imøtekomme
disse behovene, er det nødvendig med en systematisk innsats fra departementets side.

Forskningsrådet slutter seg for øvrig til evalueringens anbefaling om å utvikle tettere samarbeid
mellom ABM-utvikling og universitets- og høgskolesektoren og deres bibliotek og museer.
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