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Det vises til rapporten "Evaluering av ABM-utvikling" utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og
IKT (DIFI).

NTNU  Vitenskapsmuseet er ett av landets fem universitetsmuseer.  Samlet forvalter disse fem
museene i underkant av 50 % av de kulturhistoriske og rundt 95 %  av de naturhistoriske samlingene
i Norge. Fra 2009 vil også Arkeologisk museum i Stavanger være en del av universitetsmuseene i
Norge. Universitetsmuseene har et fellesorgan i Universitets- og høgskolerådets museumsutvalg
(UHR-M).

Det fremgår av evalueringsrapporten av ABM-utvikling holder halvårlige eller årlige møter med en
rekke eksterne aktører, for eksempel de fire store universitetsbibliotekene. NTNU
Vitenskapsmuseet finner det påfallende at slike møter mellom ABM-utvikling og universitets-
museene ikke er en del av en slik regelmessig møteplan og dialog mellom ABM-utvikling og
sentrale aktører i ABM-sektoren.

De siste årene har universitetsmuseene vært gjort til  gjenstand for gransking og utredning.
Samfunnsoppgaver og samarbeidsrelasjoner har vært sentrale tema. Resultatene av denne prosessen
kan leses i NOU 2006:8  Kunnskap for fellesskapet,  hvor universitetsmuseenes rolle i den nasjonale
museumspolitikken blir gjennomgått.  I St.meld. nr. 15 (2007-2008)  Tingenes tale  blir utredningen
konsekvensutredet.  Ingen av disse dokumentene har vært med i evalueringsgrunnlaget for rapporten
fra DIFI.  Dette vil vi påpeke som en svakhet.  Universitetsmuseene med sine omfattende nasjonale
forvaltnings -,  forsknings-  og formidlingsoppgaver er store aktører i det norske museumslandskapet.
Uten  en aktiv medvirkning fra universitetsmuseene i utviklingen av museumssektoren er ikke
ABM-sektoren  komplett.

Selv om dette forholdet ikke vies særlig oppmerksomhet i rapporten, er det mulig å lese at
situasjonen er registrert gjennom en av rapportens hovedanbefalinger, hvor det står: "ABM-
utvikling bør utvikle et tettere samarbeid med universitet og høgskolesektoren og deres bibliotek og
museer". NTNU Vitenskapsmuseet ser frem til at rapportens anbefaling på dette området blir fulgt
opp.
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ABM-utvikling har i sterk grad medvirket til at ABM-sektoren i Norge har gjennomgått en rivende
utvikling og profesjonalisering siden etableringen i 2003. Bildet av ABM-utvikling er dermed ikke
ensidig negativt sett fra NTNU  Vitenskapsmuseet.  Til tross for liten grad av formalisert kontakt,
finnes det berøringspunkter og mange felles interesser.  ABM-utvikling har langt på vei maktet å
vise at de kan være et nasjonalt ressurssenter for museumsfaglige spørsmål,  muligheter og
problemstillinger.

ABM-utvikling har en potensiell strategisk funksjon som vi gjerne ser videreført og videre-utviklet i
tråd med rapportens vurderinger og anbefalinger.

Med hilsen

Axel Christophersen
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