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Evaluering av ABM-utvikling. Høringsuttalelse fra Oslo Museum 
 
 
DIFIs evalueringsrapport om ABM-utvikling er interessant og god lesning sett fra ståsted museum. Vi vil her 
uttale oss sektorspesifikt og gi et par innspill vi tror kan være fruktbare: 
 
1. Overordnet 
Oslo Museum slutter seg til rapportens konklusjon om ABM-u som et formålstjenlig utviklingsorgan for 
sektoren. Med bakgrunn fra 13 år som museumsleder og to runder med museumskonsolidering (Telemark, 
Oslo) vil jeg gi honnør til de ansatte i ABM-u for deres konstruktive veieledning i museumsreformen. I tillegg 
vil vi fremholde at det har vært en glede å samarbeide med ansatte som besitter høy kompetanse og stor 
evne til å motivere for en museumsutvikling med sterkere vekt på samfunnsrollen. Og vi er ikke minst 
takknemlige for å få nødvendige utfordringer til kritisk refleksjon rundt museets oppgaver og samfunnsnytte. 
 
2. Nasjonale nettverk 
Det er vår erfaring som nav i nettverk for nasjonale minoriteter og kulturelt mangfold at 
nettverksorganisering av en slik samfunnsoppgave bør knyttes sterkere opp mot ABM-u, slik det er gjort 
med nettverkene ”Brudd” og ”Hot Spots”. Til forskjell fra nettverk for museumsfunksjoner eller temaer knyttet 
til museenes formål og samlinger, er samfunnsoppgaver (eks inkludering) langt mer utfordrende å 
implementere i dagens museumsvirkelighet. Det er derfor behov for en sterkere overordnet forankring enn 
gjennom nettverksorganisering. 
 
Vi ønsker dessuten at ABM-u kan bidra til en kompetanseheving innen nettverksorganisering, museenes 
navrolle og mer generelt – innen organisering og bedriftsledelse - i årene fremover. I museumsreformen er 
det nettopp kompetanse innen organisasjon (organisering) og ledelse som det skorter på.  
 
3. IKT 
Vi ønsker en langt raskere og sterkere satsing på digitaliseringsarbeidet. Det kompliserte og langdryge 
arbeidet med Primus og PrimusWeb (15 år SIC!) og organiseringen og finansieringen av KulturIT medfører 
at vårt museum ikke får gjort kildematerialet tilgjengelig på grunn av strukturelle faktorer. Vi ber derfor om at 
digitaliseringsarbeidet innenfor museumssektoren gis en særskilt evaluering.  
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