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Rutiner for innordning av løsfunn/metallsøkerfunn 
 

 

Utarbeidet 

av: 

 

Monica Kristin Hansen 

 

Oppgave Beskrivelse Hvem 

Funn og funnskjema 

mottas ved TMU 

- Noter på skjema eller gul 
lapp: mottatt av og mottatt 
dato! 

- Samlingsforvalter 

 

Funnet aksesjonsføres - Aksesjonsskjema fylles ut i 
MUSIT-applikasjonen 

- Samlingsforvalter 

Vurdering av funn - Funn vurderes: beholdes 
eller avhendes 

- Samlingsansvarlig 

- Samlingsforvalter 

Ved avhending - Finner kontaktes med 
spørsmål om funn skal 
tilbakesendes eller 
kasseres. 

- Avtale om 
kassasjon/avhending føres i 
aksesjonsskjema.  

- Dokumentasjon med 
beskjed om avhending 
legges i posthylla til 
arkivansvarlig 

- Arkivansvarlig legger 
dokumentasjon til 
aksesjonsskjemaet og 
avslutter aksesjonen 

- Samlingsforvalter 

- Arkivar (arkivering og 

avslutting av 

aksesjon i database) 

Ved innordning - Funn tildeles Ts-nr i 
aksesjonsskjemaet 

- Funnposer og funnskjema 
merkes med Ts.nr og 
aksesjonsnr.  

- Samlingsforvalter 

Dokumentasjon 

arkiveres i ePhorte 

- Det opprettes sak i ePhorte. 
- Funnskjema arkiveres i 

ePhorte. 

- Arkivansvarlig 

- Samlingsforvalter 

Kvittering til finner - Kvittering for mottatt funn 
(skal inneholde 
opplysninger om 
aksesjonsnr. og Ts.nr) 
sendes finner. Dokumentet 
opprettes i ePhorte.  

- Samlingsforvalter 
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Kopi av aksesjon og 

funnskjema sendes til 

fylket og TMU 

forvaltnigsteam 

 

- Kopi av kvittering og 
funnskjema sendes 
fylkeskommunen som 
oppretter lokalitet i 
Askeladden og legger inn 
Ts.nr. ,  

- Ber samtidig om å få 
lokalitetsID fra Askeladden.  

- Kopi også til TMU 
forvaltningsteam (Keth) 

- Samlingsforvalter 

Opprettelse av 

aksesjonsnr.  eller 

Ts.nr. i 

gjenstandsdatabasen 

- Aksesjonsnummer eller 
Ts.nummer opprettes i 
gjenstandsdatabasen, slik at 
man har mulighet til å 
registrere plassering, og slik 
at det blir mulig for 
konservator å legge til 
tilstandsvurdering.  

- Samlingsforvalter 

Registrering av 

LokalitetsID 

- LokalitetsID registreres i 
aksesjonen så snart den er 
mottatt fra 
fylkeskommunen 

- Samlingsforvalter 

Utskrift av sak til 

top.ark.  

- Saksmappe med 
dokumentasjon for top.ark.  
skrives ut og arkiveres 
midlertidig i arkivskuff på 
kontor i påvente av 
katalogisering.  

- Arkivansvarlig 

- Samlingsforvalter 

Eventuell søknad om 

finnerlønn oversendes 

saksbehandler 

 

- Søknad og dokumentasjon 
sendes saksbehandler 
(Keth) 

- Be Julia om at gjenstanden 
fotograferes for 
finnerlønnsak 

- Foto sendes saksbehandler 
(Keth)  

- Samlingsforvalter 

Saksbehandling 

finnerlønn 

-  - Saksbehandler 

forvaltning (Keth) 

Funn plassregistreres i 

gjenstandsdatabasen 

- Registrer funnets plassering 
(som regel sendes det til 
lab, eller så ligger det i 
kjøleskap på seksjonen).  

- Samlingsforvalter 

Send funn til lab  - Funn sendes lab for 
tilstandsvurdering, rensing, 
fotografering og eventuell 
konservering. En del funn 
ankommer oss i jord, slik at 
rensing må gjøres før funn 
kan katalogiseres.  

- Samlingsforvalter 

Tilstandsvurdering, 

rensing, foto, 

konservering 

- Tsnr søkes opp i basen. 
Finner man ikke Ts.nr. 
prøver man å søke opp 
aks.nr 

- Konservator 
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- Tilstandsvurdering 
registreres i 
gjenstandsdatabasen 

- Foto legges til i 
gjenstandsdatabasen 

- Konserveringsrapport 
legges til i 
gjenstandsdatabasen 

Retur fra lab - Når funn kommer tilbake 
fra lab må plassering 
omregistreres. Funn settes 
som regel på midlertidig 
plassering i påvente av 
katalogisering.  

- Samlingsforvalter 

Katalogisering - 

forarbeid 

- Tilgang må gis til de aktuelle 
Ts.nr i gjenstandsdatabasen 
til den som skal katalogisere 

- Funn og dokumentasjon 
hentes fram 

- Databasekoordinator 

- Samlingsforvalter 

Katalogisering - Funn katalogiseres i 
gjenstandsdatabasen 

- Haker av for ferdig 
katalogisert 

- Funn pakkes 

Funn og dokumentasjon 

leveres samlingsforvalter 

- Innleid 

førstekonsulent 

- Samlingsforvalter 

- Samlingsansvarlig 

 

Katalogisering – 

etterarbeid i 

gjenstandsdatabasen 

- Katalog kvalitetssikres 
(overfladisk) 

- Det opprettes PDF som 
legges til 
gjenstandsdatabasen 

- Katalog publiseres 

Databasekoordinator 

Diplom  - Diplom utstedes og sendes 
sammen med takkebrev, 
disse arkiveres i ePhorte. 

- Foto ligger i 
gjenstandsdatabasen (tatt 
av Julia). De ganger det 
mangler må foto 
etterspørres eller det må 
ordnes med fotografering 
på fotosal, ev fotografers av 
samlingsforvalter. Foto må 
arkiveres i 
gjenstandsdatabasen.  

- Samlingsforvalter  

- Arkivansvarlig 

- Fotograf 

Endelig arkivering/sak 

avsluttes 

- Kvalitetssikring av 
saksmappe både ePhorte 
og mappe for top.ark.  

Sak avsluttes i ePhorte og 

mappe går til arkivering i 

top.ark.  

- Samlingsansforvalter 

(avslutter sak i 

ePhorte og leverer 

saksmappe til 

arkivering) 
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- Arkivansvarlig 

(arkiverer til top.ark.) 

Magasinering - Funn pakkes for 
magasinering 

- Plasserigstreres i 
gjenstandsdatabasen 

- Samlingsforvalter 

 -  -  

 
 

 
 

 
 


