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HØRING - EVALUERING AV ABM-UTVIKLING 
 
Innledningsvis vil Glomdalsmuseet gi uttrykk for at vi har hatt et meget godt og 
fruktbart samarbeid med ABM-utvikling i forbindelse med vårt prosjekt for 
dokumentasjon og formidling av taternes/romanifolkets kultur og historie. Først 
NMU´s og siden ABM-utviklings deltakelse i alle faser av dette prosjektet har 
representert et meget viktig bidrag for Glomdalsmuseet. Her har museet fått bistand i 
alle faser av prosjektet fra og med det første innledende møtet i mars 1997 og fram til 
i dag. ABM-utvikling har bidratt med både prosjektmidler, minoritetsfaglig bistand 
både i dialogen med romanifolket og som drøftingspartner i utviklingen av 
dokumentasjonsarbeidet, produksjon av faglig innhold i utstillingen ”Latjo drom”, samt 
i utviklingen av vandreutstillingen som ferdigstilles i løpet av oktober d.å. ABM-
utvikling har vært en meget sentral samarbeidspartner for Glomdalsmuseet i arbeidet 
med å utvikle vår nåværende profil med fokus på minoriteter og kulturelt mangfold. 
 
I formålsparagrafen til ABMu heter det at en hovedoppgave er å drive aktivt, 
strategisk utviklingsarbeid for å samordne, effektivisere og styrke arkiv-, bibliotek- og 
museumsfeltet. Sett fra Glomdalsmuseets ståsted synes det som om det fortsatt 
gjenstår en del før man kan si at det foreligger noen samordningseffekt mellom disse 
sektorene. I de tilfellene hvor Glomdalsmuseet har hatt samarbeid med 
biblioteksektoren er dette et resultat av vår satsing på kulturelt mangfold, og hvor 
kommunale folkebibliotek har vært benyttet som formidlingsarenaer. En av grunnene 
til dette kan være ulikhetene mellom disse tre sektorene. Mens de offentlige arkivene 
og bibliotekene er underlagt egen lovgivning, mangler tilsvarende lovregulering av 
museumssektoren. 
 
ABMu har vært aktive i arbeidet med museumsreformen i Hedmark, og har etter vår 
oppfatning løst sine oppgaver innenfor dette virkefeltet. Det synes som om ABMu 
også vil få en viktig oppgave i det videre arbeidet med museumsreformen. Det siktes 
da i første rekke til organisasjonsoppbygging, samlingsforvaltning og forskning ved 
de konsoliderte enhetene. 
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Glomdalsmuseet har deltatt i flere av de faglige nettverkene som har vært etablert 
under ABMu. Størst utbytte har museet hatt gjennom deltakelsen i BRUDD-nettverket 
som har vært drevet av ABMu. Videre deltar museet også i Samtidsnettverket, 
bygningsnettverket og i nettverket for flerkultur. Etter vår oppfatning har ABMu løst 
sine oppgaver i tilknytning til oppbygging av museumsfaglige nettverk. 
 
Glomdalsmuseet mener at ABMu har løst sine oppgaver innenfor formidling og 
kulturelt mangfold på en meget god måte. Museet vil også understreke den høye 
kvaliteten på ABMu´s publikasjoner. Denne skriftserien har utviklet seg til svært 
nyttige håndbøker og oppslagsbøker i det daglige museumsarbeidet. Det er viktig at 
denne delen av virksomheten videreføres.  
 
ABMu bruker i dag store ressurser innenfor digitalisering. Digitalisering er et viktig 
verktøy i forbindelse med tilgjengeliggjøring av museenes samlinger og også et viktig 
formidlingsmedium som kan gjør museenes kunnskap tilgjengelig for mange gjennom 
digitale utstillinger og databaser på internett. Ressursbruken på nettportaler bør 
kanskje vurderes. Nettportalene blir benyttet i mindre grad i dag enn tidligere på 
grunn av tilgjengelighetene av andre effektive søkemotorer.  
 
Glomdalsmuseet mener at det er viktig å videreutvikle ABMu slik at staten har et 
faglig sterkt organ som kan bidra aktivt i de utfordringene museene står foran i årene 
som kommer. Det siktes her i første rekke til organisasjonsutvikling, samlings-
forvaltning og forskning som etter vår oppfatning bør prioriteres høyt innenfor 
museumssektoren de kommende årene.  
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