
Nordøsterdalsmuseet  
Museumssentret Ramsmoen  
Kongsveien 6, N-2500 Tynset 
Telefon: +47 62 48 08 70 – faks: +47 62 48 06 66 
Organisasjonsnummer: 971 445 762 – bank: 1895.05.66376 
e-post: post@nordosterdalsmuseet.no eller 
per.hvamstad@nordosterdalsmuseet.no
www.nordosterdalsmuseet.no  

 

Nordøsterdalsmuseet omfatter kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os. 
Rendalen Bygdemuseum, Rendalen – Aukrustsenteret, Alvdal – Alvdal  Museum, Alvdal – Folldal Bygdetun, Folldal – Tynset Bygdemuseum, 
Tylldalen Bygdetun, Museumssentret Ramsmoen, Bjørgan,  Tynset – Sætergårds Samlinger og Dølmotunet, Tolga – Os Museum, Os – utgiver av 
Årbok for Nord-Østerdalen – Turistinformasjon, Tynset. 

15. okt. 2008 
 
Kultur og kirkedepartementet 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 
 
Evaluering av ABM-utvikling, høringsuttalelse 
 
Nordøsterdalsmuseet slutter seg i hovedsak til uttalelsen fra Norges Museumsforbund. 
 
Museet vil imidlertid påpeke to forhold som etter vår oppfatning krever større oppmerksomhet og innsats 
fra ABM-utvikling nemlig: 
 
1) Fokus på verdien av det frivillige engasjement 
og 
2) museets innsats og rolle i kulturvern (kulturminnevern, bygningsvern) 
 
Dette er begge viktige punkter i museumsreformen og vesentlige forutsetninger og betydelige 
arbeidsoppgaver for svært mange museer. 
Opprettholdelse og videre utvikling av det frivillige engasjement er jo en forutsetning for å motta økt 
offentlig (statlig)støtte, samtidig som det er en forutsetning for å kunne opprettholde den store aktivitet 
som er ved svært mange museer.  
De fleste museer, region og lokalt, har jo alltid hatt en stor innsats knyttet til kulturvern, det være seg 
bygningsvern ved bevaring i museumssammenheng, men like med oppgaver og innsats knyttet til 
dokumentasjon, vegledning og generell formidling 
Dette er etter vår oppfatning områder som ABM til nå har gjort for liten innsats og dermed kan vise til få 
resultat på. 
 
ABM må dessuten være villig til å ha en mer fleksibel løsning og tilnærming på en rekke saker. Til tross 
for Museumsreformen vil det på museumssida alltid være behov for fleksible løsninger, tilpasset regionale 
forutsetningene. ABM må derfor påse at de ikke stenger for, hindrer, viktige regionale tiltak, ofte med 
argumentasjon om at saken skal utredes sentralt, noe som ofte tar lang tid. For vårt museums 
vedkommende har vi sett at realiseringa av interessante planer og samarbeidsprosjekt på fylkesnivå knyttet 
til privatarkiv, fotobevaring og bygningsvern i stor grad har blitt styrt av føringer fra ABM og blitt lagt på 
is. 
 
Med hilsen 
 
Nordøsterdalsmuseet 
 
 
Per Hvamstad 
Museumsbestyrer / konservator NMF 
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