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Misjonsarkivet ved Misjonshøgskolen i Stavanger takker for muligheten til å 
komme med et høringssvar på rapporten ”Evaluering av ABM-Utvikling” (DFI-rapport
2008:9). Vi baserer våre kommentarer på egne erfaringer med deltakelse i 
prosjekt støttet av ABM-U, deltakelse på kurs og konferanser, samt lesning av 
publikasjoner fra ABM-U.

 

Rapporten gir et nyttig overblikk, ikke bare over ABM-relatert satsing i Norge, 
men også tilsvarende tiltak i våre naboland. Samordning av virksomheter og 
planer for arkiv, bibliotek og museum er dermed en del av en internasjonal 
trend.

 

Vedtektenes omtale av at ABM-U skal bidra til et ”aktivt, strategisk 
utviklingsarbeid” er et vesentlig moment. Vår erfaring er at ABM-U har levd opp 
til denne målsettingen. Økonomisk og faglig bidrag for eksempel til etableringen
av Fotonettverk Rogaland (http://www.fotonettverk-rogaland.no/), der 
Misjonsarkivet er medlem, har gitt oss nye og utvidede muligheter for 
tverrsektorielt samarbeid. I ”valg av teknologi og standarder” (nevnt i 
rapporten s. 64) er vi i Fotonettverket tilbudt assistanse og rådgivning fra 
ABM-U. Misjonsarkivets opplevelse er at dette er nyttig og viktig, men det er 
ønskelig at konsulenter i ABM-U opparbeider utvidet kompetanse og innsikt i de 
tekniske løsninger som faktisk er i bruk hos institusjoner i de ulike sektorene.
På den måten vil ABM-U kunne gi mer spesifikk og relevant veiledning. Vår 
oppfatning er at et nasjonalt og felles ”ABM-søk” vil bli et nyttig verktøy i 
formidling av arkiver, samlinger og litteratur. Vi tror derfor at bistand fra 
ABM-U til regionale prosjekt (slik som fotonettverk) er viktig som trinn i 
utviklingen mot en felles løsning i Norge og for videre samkjøring med 
internasjonalt baserte databaser. Misjonsarkivet har i så måte fått relevante 
innsikter som deltaker i Internet Mission Photography Archive (IMPA); se 
http://www.mhs.no/arkiv/category_28.shtml. 

 

Vi har positive erfaringer med ABM-U som leverandør av rapporteringstjenester 
(nevnt på s. 24). Utarbeidelse av statistikk har gitt oss utfordringer med å 
skaffe fram relevante opplysninger som vi også selv har god bruk for, blant 
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annet i informasjon til gjester og brukere av vår nettside. Budsjett- og 
økonomirapporteringen til KKD fungerte også greit.

 

Som konklusjon vil Misjonsarkivet framholde at ABM-U bør få mulighet til å 
fortsette sin virksomhet til beste for samhandling og framtidsrettede tiltak. 
Dette gjelder både i de tilhørende sektorene hver for seg (så som felles tiltak 
mellom offentlige og private arkivinstitusjoner) og i møte med de 
”sektorovergripende utfordringene” (s. 57).

 

 

For

Misjonsarkivet, Misjonshøgskolen

 

Gustav Steensland

arkivleder, Ph.D.
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