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HØRING – EVALUERING AV ABM-UTVIKLING 
 
Nordmøre Museum har disse kommentarene til evalueringen: 
 

1. Som følge av den nasjonale museumsreformen ble Nordmøre Museum etablert som en 
konsolidert stiftelse og regionmuseum for Nordmøre 14.mai 2003 som ”ein 
sjølvstendig kulturhistorisk, vitskapleg institusjon med sjølveigde avdelingar og 
konsoliderte lokalmuseum/spesialmuseum.” (Vedtektenes § 1). Museet er 
regionmuseum for alle kommunene på Nordmøre, med forankringsmuseum lokalisert i 
Kristiansund. Vi har påbegynt arbeidet med et nytt regionmagasin for Nordmøre, dette 
er på mange måter en forutsetning for at arbeidet skal kunne fullføres.  

 
Reformen har med sin ressurstilgang og profesjonalisering vært et faglig løft for 
museumsarbeidet i vår region. Museumsarbeidet er mer synlig i media. De nasjonale 
faglige nettverkene er meget nyttige samarbeidsarenaer, også det regionale faglige 
samarbeidet i Møre og Romsdal begynner å fungere meget godt. 
 Men en betydelig ressurs går nå i alle ledd til administrasjon, på bekostning av det 
museumsfaglige. Samlingsforvaltning, registrering og forskning må gis nødvendig 
rom. ABMu må gå foran, ikke minst med kurstilbud og etterutdanning. 
 

2. Det er fortsatt et stykke fram til den nye organisasjonen har fått etablert seg. 
Regionmuseet framstår fortsatt mest som et interkommunalt samarbeidsorgan for sin 
sektor, og er ikke sammensveiset som institusjon. ABMu har engasjert seg lite i slike 
spørsmål. Organisasjonsutvikling er viktig. 

3. Den forventede ressurstilgang har uteblitt i utkantstrøkene. Rammene er noe utvidet 
også for oss, men pengene som skulle følge med reformen har i hovedsak gått til 
storbyene og det nye direktoratet. 

4. Reformarbeidet må ikke avsluttes. Vi er så vidt i gang og trenger videre økonomisk og 
organisatorisk oppfølging og rådgivning. 

5. ABMu sine programmer og støtteordninger kan i enkelte sammenhenger virke 
konkurransedrivende. Man må tilstrebe samarbeid og overføringsverdi og åpenhet i 
utviklingsarbeidet. 
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6. Det er fortsatt mye ugjort i lokalt ABM-arbeid. Felles publikumstjeneste mellom 

museum og bibliotek burde belønnes. Arkivverket må ikke bygge opp konkurrerende 
kommersielle tjenester mot museene, som har lang tradisjon med å forvalte privatarkiv 
(personer, foreninger, bedrifter) – noen ganger mot betaling. 

7. Fartøyvernet ligger fortsatt under Miljøverndepartementet og faller på mange måter 
utenfor reformen. Dette gjør det daglige arbeidet på et kystmuseum unødig komplisert. 

8. ABMu sitt informasjonsarbeid virker umodent. Tidsskriftene har uklar profil og det 
finnes ingen offisiell kanal for kritisk debatt, bare reklamebrosjyrer og kursmateriell. 

 
 
 
Mvh 
 
 
 
Toril Røsand 
Direktør 
 


