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EVALUERING AV ABM-UTVIKLING

Jfr. departementets brev av 02.07.08.

1. De nasjonale nettverkene.
Tanken om nasjonale, tematiske nettverk for museer er god. Det gjenstår å se om
nettverkene over tid vil fungere etter hensikten.

En stor del av aktiviteten i nettverkene skjer i nasjonale samlinger. Vi er i tvil om dette i
lengden vil være den mest effektive måten å dele og formidle kompetanse på.
Deltakelsen blir kostbar og det vil hele tiden være spørsmål om: Har vi råd til å delta
denne gangen?  Kan vi sende flere enn en?

Det er viktig at kompetanseutvekslingen får flere former, særlig via nettet, men det kan
også gjøres ved en regionalisering av nettverket. l Oppland er det etablert
fylkesnettverk for flere tema, der fylkeskommunen har dekket kostnadene ved
dagssamlinger. Et fylke kan kanskje vise seg å bli for snevert, men behovet for en
regionalisering av samarbeidet er der.

Nettverkene bør også i større grad åpnes for institusjoner og organer utenfor ABM-
verdenen, for eksempel offentlig forvaltning, skoler og forskningsinstitusjoner. Dette vil
gjøre nettverkene faglig sterkere. Vi må tenke kompetanseutveksling både mellom
museer og mellom museene og resten av samfunnet.

Museumsforbundet har egne fagseksjoner. Disse overlapper til dels ABMU's nettverk.
Her trengs det en opprydding mht. arbeidsoppgaver og virkeområde.

For egen del savner vi opprettelse av et nettverk for naturhistorie. Dette er en viktig
del av museenes virkeområde, ikke bare i universitetsmuseene.

2. Kurs  og samlinger.
Det har festet seg et inntrykk av at kurs og samlinger i ABMU's regi er dyre. Vi mener
ABMU bør vurdere sin policy på dette området. Mange konferanser kunne med fordel
ha vært strammet inn og gjort mer målrettet, med mer tid til meningsutveksling.

3. Revita
Kartleggingen av bevaringsforholdene for museenes samlinger, som ABMU
gjennomførte i 2006 - 07 var et positivt tiltak. Det er nå viktig at dette blir fulgt opp
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med virkemidler, slik at det blir mulig å gjøre noe som monner med
bevaringsforholdene.

4. Prosjektmidler.
Det er positivt at ABM-utvikling nå har formulert  temaene i utlysing av prosjektmidler
på en mer åpen måte enn tidligere. Lista over tildelinger har hittil vært dominert av
store museer med  tilgang til mye IKT-kompetanse.
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