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Referat fra dialogmøte mellom MUSITs styre og direktørene ved 

universitetsmuseene 24. januar 2019 
Park Inn Gardermoen, Oslo 

 

Tilsted:  

MUSITs styre:  

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder) 

Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU (nestleder) 

Frode Arntsen, UNIT  

Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum UiO 

Marianne Skandfer, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, UiT 

 

Museumsdirektørene: 

Lena Aarekol, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UiT) 

Henrik Von Achen, Universitetsmuseet i Bergen (UiB) 

Reidar Andersen, Vitenskapsmuseet (NTNU) 

Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum (UiO) 

Ole Madsen, Arkeologisk museum (UiS)   

Jan T. Lifjeld og Jon Lønnve, Naturhistorisk museum (UiO) 

 

Lederne for koordineringsgruppene:  

Naturhistorie  - Jenny Smedmark, Universitetsmuseet i Bergen (UiB) 

Kulturhistorie - Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum (UiO) 

 

Forfall: Tone Lindheim, Naturhistorisk museum (UiO)  

 

Et kort notat ble sent ut i forkant av møtet som bakgrunnsinformasjon til selv dialogmøtet. Aktuelle 

tema for møtet var: 

MUSIT Status (utviklingsaktivitet, økonomi, bemanning) 

o Produkteierrollen 

o Samhandling mellom MUSIT og USIT 

 Koordineringsgruppene (en eller to grupper, nye medlemmer, samhandling) 

 MUSITs handlingsplan for GDPR  

 Eventuelt 

 

Velkommen og kort presentasjon fra MUSITs styreleder Heidi Espedal 

Under presentasjonen kom det frem at museumsdirektørene ønsker å få en påminnelse på at 

referater fra MUSITs styremøter ligger på MUSIT Wiki, se: 

(https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Styredokument). Daglig leder kan sende linken til 

museumsdirektørene når nye referat er lagt ut. 

 

  

https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Styredokument
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Mulig evaluering av MUSIT 
Styret informerte om at de på Årsmøtet 2018 fremmet en sak (08/01-2018) om gjennomføring av en 

utredning som skulle belyse hvordan MUSIT ville bli påvirket av de strukturelle endringer som var 

i ferd med å skje i sektoren. Årsmøtet ønsket den gang ikke en slik utredning under MUSIT. 

 

MUSIT ble sist evaluert for mer enn 5 år siden. Under UHR-M høstmøtet 2018 ble det vedtatt at 

UHR-M vil be årsmøtet i MUSIT om en evaluering av MUSIT-samarbeidet og at Pål Vegar 

Storeheier skal lage et forslag til henstilling til årsmøtet. Styret er positiv til en ny evaluering av 

MUSIT. En slik evaluering vil gi verdifull informasjon om eventuelle behov for endringer eller 

justeringer. 

 

Museumsdirektørene mente det er ønskelig at en evaluering av MUSIT gjennomføres av en ekstern 

aktør og at arbeidet igangsettes snarlig etter årsmøtet den 27. februar, slik at en mulig behandling av 

rapporten kan skje i juni ved et ekstraordinært Årsmøte.  

 

Evalueringens formål er avhengig av hvilke spørsmål som stilles. Museumsdirektørene kan gi 

innspill til hva evalueringen skal ha fokus på. Direktørene ble enige om at de skulle kontakte Pål 

Vegar Storeheier, som har fått i oppdrag fra UHRM å lage et forslag til Årsmøtet på et mandat for 

evalueringen av MUSIT.  

 

Det kom frem i møtet at en viktig vurdering under evaluering vil være MUSITs rolle i 

digitaliseringsarbeid og tilgjengeliggjøring av data f.eks. via UNIMUS-portalen eller andre lignende 

løsninger.  

 

Utvikling 

Utviklingstempoet på de ulike modulene er ikke raskt nok og det er en generell bekymring i 

museene, koordineringsgruppene og styret for dette. En evaluering vil kunne peke på noen mulige 

årsaker og tiltak som kan bedre situasjonen. 

 

Produkteierrollen 

Produkteierrollen har vært positiv for kvalitetssikring og effektivisering av utviklingsarbeidet. 

Styret ønsker å videreføre rollen, noe museumsdirektørene var positive til. 

 

Personvern og GDPR 

Museene informerte om at MUSITs GDPR-handlingsplan er nyttig og hjelper dem med å komme i 

mål med deres egne GDPR-tiltak. Naturhistorisk museum, Norges arktiske universitetsmuseum, og 

Vitenskapsmuseet har alle startet med å implementere GDPR lokalt.  

Museenes arbeide med å inngå en databehandleravtale med USIT er godt i gang. Norges arktiske 

universitetsmuseum, og Arkeologisk museum har signert databehandleravtaler mellom dem og 

USIT. Vitenskapsmuseet og Universitetsmuseet i Bergen har satt i gang prosessen. Kulturhistorisk 

museum og Naturhistorisk museum trenger ikke en slik avtale siden de er en del av UiO.  
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Koordineringsgruppene 

Styret ønsket å få direktørenes syn på om det er aktuelt å ta opp til vurdering å slå sammen de to 

koordineringsgruppene, og en diskusjon om hvordan rollen til koordineringsgruppen(e) kunne 

styrkes.  

Tilbakemelding fra museene og lederne for koordineringsgruppene er en anbefaling om å videreføre 

nåværende ordning med to grupper; en for kulturhistorie og en for naturhistorie. Museene synes at 

dialogen mellom museets representanter i koordineringsgruppene og ledelse ved museene er bra. 

Gruppene har en bred sammensetning, noe som gir bedre oversikt over museenes 

virksomhetsområder. Det er et ønske om å styrke koplingen mellom koordineringsgruppene og 

produkteier. Det bør arbeids med bedre kommunikasjon mellom koordineringsgruppene og styret. 

Koordineringsgruppene blir oppfordret til å fremme saker som kan tas opp i fremtidige styremøter.   

 

Neste dialogmøte blir på ettermiddagen den 28. oktober 2019 i Stavanger. MUSIT kaller inn til 

møtet som avholdes dagen før UHRMs høstmøte.  

 

 

Oslo 20. februar 2019  

Susan Matland  

Sekretær for styret for MUSIT 

 


