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Evaluering av AMB-utvikling - høring

Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 2. juli og 26. august 2008 om høring,
samt ny frist på høring, vedrørende evalueringsrapporten om ABM-utvikling.

Kunnskapsdepartementet har registrert at det i universitets- og høgskolesektoren er en
del kritiske synspunkter både på evalueringsrapporten og ABM-utviklings
oppgaveløsning. Sektoren ser ut til å mene at den har fått et svakere tilbud gjennom
ABM-utvikling enn det den forventet da Riksbibliotektjenesten ble lagt inn i det nye
organet.

Det er derfor viktig at de to departementene samarbeider nært om oppfølgingen av
evalueringen. Dette kan mest hensiktsmessig skje i forbindelse med arbeidet med nye
stortingsmeldinger om bibliotek og digitalisering.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) interessefelter sammenfaller
med ABM-Us oppgaver og interesser innenfor flere punkter, hvor de mest sentrale er:
formidlingsaktivitet ved museene rettet mot skoleverket (side 5) samt
formidlingsformer og -metoder (side 6), etterutdanning og behovet for dette i ABM-
feltet (med spesiell fokus på kunst- og kulturformidling) (sider 7, 9) og Den kulturelle
skolesekken.

KKS arbeider ut fra Skapende Læring, en strategi for kunst og kultur i opplæringen
(Kl) 2007), hvor både departementets og senterets interesser er kartlagt. I forbindelse
med denne strategiens overordnet belysning av formidling av kunst og kultur mot
opplæringssektoren (inklusivt barnehager) på den ene siden, og ABM-Us aktivitet på
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den andre, vil det være viktig og riktig å etablere en tettere kontakt mellom ABM-U og
KKS. En kontakt er allerede blitt etablert og utviklet mellom KKS og sekretariatet for
Den kulturelle skolesekken, da i sin helhet om Den kulturelle skolesekken, men det er
ønskelig at at denne kontakten ytterligere utvikles.

Det ønskes spesielt å peke på at Utdanningsdirektoratet på side 18 er nevnt som
ansvarlig for samarbeidet med ABM-U i forbindelse med Den kulturelle skolesekken.
Ansvaret for å iverksette strategiplanens tiltak er nå blitt delegert til Nasjonalt senter
for kunst og kultur i opplæringen (brev fra Utdanningsdirektoratet til KKS datert
22.04.2008) , foruten om et par tiltak som er forankret i KD. Utdanningsdirektoratet har
naturligvis fremdeles det overordnede ansvaret for saksområdet.
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