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EVALUERING AV ABM-UTVIKLING. HØRINGSUTTALELSE FRA 
STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER 
 
 
 
 
Det vises til brev fra KKD av 02.07.08 med invitasjon til å avgi høringsuttalelse om 
rapporten fra DIFI vedrørende evaluering av ABM-utvikling. 
 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter (heretter SNK) viser til rapporten og dens 
hovedkonklusjoner og vil på grunnlag av dette avgi nedenstående høringsuttalelse: 
 
 

• SNK oppfatter samarbeidet mellom institusjonen og ABM-utvikling som godt 
og konstruktivt. 

• SNK synes ikke det bør stilles så sterke krav om samarbeid på tvers av ABM-
sektorene når det gjelder utforming og innvilging av søknader om 
prosjektmidler. Dette oppfattes i mange tilfeller både som kunstig og 
forstyrrende for arbeidet med museumsutvikling. 

• Fra museenes side kan det av og til synes noe uklart hvordan oppgave- og 
kompetansefordelingen mellom departementet og ABM-utvikling er. 

• SNK vil uttrykke tilfredshet over ABM-utviklings rolle i forhold til de 
organisatoriske utfordringene i museumsreformen. Institusjonen etterlyser nå 
et sterkere engasjement fra ABM-utviklings side for innholdet i reformen, og 
vil særlig peke på behovet for sterkere statlig engasjement for 
samlingsforvaltning og formidling. ABM-utviklings rolle som utviklingsaktør 
bør styrkes. 

• SNK vil uttrykke et ønske om at ABM-utvikling får tildelt større ressurser i 
form av prosjektmidler som kan virke stimulerende for utviklingsorienterte 
museer. Slike prosjektmidler må kunne omsøkes uten at prosjektet omfatter 
alle ABM-sektorer. 

• Det bør være større fokus i ABM-utvikling på museenes faglige og 
innholdsmessige utvikling. 

 
 
 
 
 



• ABM-utvikling bør utvise et sterkere engasjement for kompetanseheving av 
personalet i museumssektoren, eksempelvis i form av kurs og etterutdanning 
på ulike museumsfaglige områder. SNK vil spesielt framheve behov for tiltak 
på områder som organisasjonsutvikling og ledelse, og vil be ABM-utvikling 
ha større oppmerksomhet mot de utfordringene som motorene i 
konsolideringsprosessen stilles overfor. 

• SNK ser positivt på et sterkere engasjement fra ABM-utviklings side i forhold 
til kulturminner og kulturminnevern. For mange museer er formidling av 
kulturminner en viktig del av museets oppdrag, og denne typen formidling  
bør komme tydeligere til uttrykk også i ABM-utviklings satsingsområder. 

• SNK ser positivt på et sterkere engasjement fra ABM-utviklings side i forhold 
til formidling av den immaterielle kulturarven. 

 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
 
 
 
Turid Hofstad 
Direktør 
        Per Steinar Raaen 
        Nestleder 


