
Høringssvar 
Mottatt på mail 

Høringssvar - Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning 

Minimumsstandardene for de forskjellige rutinene er greie, relevante, brukbare og dekker det de bør 

inneholde. De vil være til hjelp for museene i arbeidet med å forbedre samlingsforvaltningen. En liten 

kommentar er at rekkefølgen føles litt ulogisk, siden «mottak» kommer til sist. 

Flytskjemaene derimot er mer vanskelige å skjønne, sannsynligvis til dels på grunn av at språket ikke er 

helt perfekt. De inneholder også flere trinn som ikke kan appliseres på alle typer samlinger, men siden 

skjemaene bare er tenkt som forslag som kan tilpasses det enkelte museum og den enkelte samlingstypen 

har vi ikke så mange kommentarer. 

Et sted står det «Lån inn» hvor det burde stått «Utlån». I flytskjemaet for Tilstandsvurdering ser det ut til 

at «JA» og «NEI» har byttet plass. 

Med litt mer arbeid kan skjemaene fungere som et godt utgangspunkt for å lage lokale rutiner ved 

museene. 

Med vennlig hilsen,  

Jenny Smedmark, på vegne av Universitetsmuseet i Bergen 

---- 

SVAR VEDR. FORSLAG TIL FELLES KVALITETSSYSEM FOR UNIVERSITETSMUSEENES 

SAMLINGSFORVALTNING 

  

Arkeologisk museum, UiS, mener minimumsstandardene dekker det rutinene bør inneholde. Videre 

er flytskjemaene et godt utgangspunkt for å utarbeide lokale rutiner. 

  

Under alle delkapittel bør det imidlertid utarbeides en introduksjon/innledning hvor det framgår hva 

som er formålet med rutinen, jf. f.eks. rutinen for «Overordnede retningslinjer for rettighetssystem». 

   

Vennlig hilsen 

 Mari Høgestøl 
avdelingsleder 
Arkeologisk museum, UiS 

 



---- 

Høringssvar om Felles kvalitetssystem 

Hei, 

Tromsø Museum – Universitetsmuseet har behandlet innspill om Felles kvalitetssystem for 

universitetsmuseenes samlingsforvaltning. Vi finner det viktig at felles retningslinjer er utformet, og 

ser disse som et godt utgangspunkt for lokal implementering.  

 

Vennlig hilsen 

Lena Aarekol  
Direktør 

Tromsø Museum Universitetsmuseet 
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20.08.2018 
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Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 TRONDHEIM 

E-post: Erlings Skakkes gate 47 B +47 73 59 21 45 Solveig Bakken 

postmottak@museum.ntnu.n
o 

Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47 73 59 21 47 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

Att. Tanja Larssen 

c/o USIT, Postboks 1059 Blindern 

0316 OSLO 

 

 

  

  

Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning - 

høringssvar fra NTNU Vitenskapsmuseet 
 

Det vises til utsendt rapport om felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning med 

høringsfrist 12.09.2018.  

Museene er bedt om å svare på følgende spørsmål: 

Dekker hver minimumsstandard det rutinen bør inneholde?  

Er flytskjemaene et godt utgangspunkt for å lage lokale rutiner, evt. hva må endres? 

 

NTNU Vitenskapsmuseets samlingspersonale ga mange konkrete innspill direkte til prosjektgruppa på 

høringsmøtet den 05.09.2018. Vi vil i tillegg kommentere spesielt det som går på materiale utarbeidet i 

prosjektet som nå ikke følger rapporten, samt resultat fra arbeid med Policy.  

Det ble opprettet ni referansegrupper: Analyse, Mottak, Lån, Policy, Bevaring, Sikring, Dokumentasjon, Foto 

og Feltarbeid. Dette har resultert i 14 rutiner. I mange av disse gruppene er det lagt ned mye verdifullt arbeid 

og forsøk på samordning mellom museene. Vi synes det er svært viktig å ivareta dette resultatet både i form av 

produktene gruppene har utarbeidet, men også de holdningsendringer og den positive felles kulturbyggingen 

som har foregått. Rutiner og flytskjema som nå er sendt på høring, reflekterer ikke fullt ut arbeidet som 

gruppene har lagt ned. Vi vil derfor påpeke behovet for at UHR-m i sin rapport får tilsendt en større del av 

materialet som er utarbeidet i prosjektet, f.eks.at forslag til skjema legges som appendiks i sluttrapporten. 

Tilsvarende gjelder tilgjengeliggjøring av dokumentasjonen på nettsider for museenes personell. I MUSIT-

wikien mangler informasjon fra gruppene Bevaring, Sikring, Dokumentasjon, Foto eller Felt, men utsendte 

rutiner viser jo at gruppen har arbeidet med prosjektet. Tilsvarende gjelder utarbeidede retningslinjer for 

prøveuttak. 

Når det gjelder arbeid med Policy, savner vi konkrete resultat. Gruppa skulle lage en oversikt over hvilke 

policyer museene bør ha for sin samlingsvirksomhet og hvilke temaer disse skal inneholde. Det er ikke klart for 

oss om resultatene mangler eller om de ikke er sammenfattet og i en form som kan inngå i rapporten. Denne 

gruppa kunne diskutert behovet for en overordnet samlingsplan ved museene. Gruppa kunne pekt på behovet 

for å forankre samlingsarbeidet i skriftlige policyer og deres kobling til juridiske forhold som gjeldende lover, 

regler, konvensjoner og retningslinjer. Spectrum påpeker hvor viktig det er at utarbeiding, tolkning og 
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implementering av rutiner reflekterer museets policy. God forankring av de 14 rutinene blir tydeligere hvis 

museet har en samlingsplan og en struktur for samlingsforvaltning. Gruppa kunne også diskutert 

implementering av de 14 rutinene ved museene. Er det en forventning om at alle museene implementerer alle 

rutinene? Hvordan skal museet innarbeide en rutine? Hvordan vedlikehold og revisjon av rutiner løses?  

Gruppe Policy kunne pekt på roller og funksjoner ved museene. Det ville gjort de enkelte rutinene tydeligere 

enn de er nå. Et eksempel er rutinen «Lån inn». Der er det ubestemte pronomenet «man» flittig brukt. Hvem 

skal kunne sende forespørsel om innlån av objekter til museet? Der det i rutinene står «man», så kunne en 

overordnet policy vært tydelig på ansvarsfordeling internt i museet. 

Et annet viktig tema som denne gruppa kunne arbeidet med et definisjoner og avgrensning for rutiner som 

utarbeides. Gruppa kunne definere at rutinene skal gjelde for objekter i vitenskapelige samlinger med 

tilhørende dokumentasjon. På den annen side kan ikke-vitenskapelige samlinger og arkiv uten kobling til 

vitenskapelige samlinger defineres ut. Her kunne en også diskutert forholdet til objekter museet låner fra andre 

samlinger.  

Vi forstår at de involvert museene er ulike i innhold og organisering, men etterlyser likevel tekst som setter de 

ulike minimumsstandardene og flytskjemaene inn i et rammeverk.  

Rekkefølgen av minimumsstandardene burde være i en logisk rekkefølge fra planlegging av feltarbeid til 

bruk/analyse av objekter i samlingene og avhending. Vi viser til virksomhetsanalysen som har gjennomarbeidet 

rekkefølgen og terminologi som Felles kvalitetssystem bør bruke.  

Flytskjema som er utviklet, trenger med andre ord en mere konkret utdyping i konkrete retningslinjer og 

skjema som til dels er utviklet i de ulike referansegruppene. Flytskjemaene er pr. i dag en meget generell 

beskrivelse av trinn i en arbeidsprosess, men har f.eks. ingen definisjoner av sentrale begreper eller konkrete 

forslag til hvordan arbeidsprosessene skal integreres i eksisterende og planlagte MUSIT-systemer. I henhold til 

den overordnede prosjektbeskrivelsen for felles kvalitetssystem, har man heller ikke utviklet felles begreps- og 

rollebeskrivelser som forenkler kommunikasjon og standardiserer oppgaver, og en har kun delvis utviklet 

rutiner, retningslinjer og andre operative dokumenter for å understøtte arbeids og dataflyt. Vi mener skjemaene 

også kunne vært sendt på høring sammen med minimumsstandardene og flytskjemaene. Det er lagt ned mye 

innsats i enkelte grupper på å jobbe fram skjema med innhold som kan fungere på tvers av fagområdene. 

Skjemaene vil i mange tilfeller være det praktiske arbeidsverktøyet som mange ved museene vil bruke. Derfor 

kunne de like gjerne vært sendt på høring.  

For flere av skjemaene som er utarbeidet nå, så er skjema kun et steg på vegen mot det vi faktisk ønsker/trenger 

- en digital løsning som er integrert i MUSITs databaseløsninger. 

 

Vennlig hilsen 

 

Solveig Bakken, 

Forsknings- og samlingssjef 

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 



Kulturhistorisk museum 
Universitetet i Oslo 

  

Arkeologisk seksjon 
Postadr.: Postboks 6762 St.Olavs plass, 
 0166 OSLO 
Kontoradr.: St.Olavs gate 29 

Telefon: 22 85 19 00 
Telefaks: 22 85 19 38 
postmottak@khm.uio.no 
 
Org.nr.: 971 035 854 

 

MUSIT 

 

  

 

Dato: 18.09.2018 

 

Deres ref.:  

Vår ref.: 2018/11058 LARGRO 

Felles kvalitetssystem - universitetsmuseene - uttalelse 

 

Vi viser til høringsnotat om «Forslag om felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes 

samlingsforvaltning» som er sendt til universitetsmuseene med høringsfrist 15.9.2018. 

Forslaget er drøftet i flere museale grupper og utvalg ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum. Vi 

har noen merknader til enkelte av retningslinjene, men har først en overordnet kommentar til dokumentet. 

I høringsnotatet vises det til at kvalitetssystemet er utformet med utgangspunkt i SPECTRUM 5.0, den 

nyeste versjon av samlingsforvaltningstandarden SPECTRUM. Det kan se ut som om flere av de 

overordnede retningslinjene med påfølgende flytskjema, er identisk med eller svært lik de som er beskrevet 

i SPECTRUM 5.0.  Det skaper en viss usikkerhet omkring statusen til de foreslåtte retningslinjene. Er de 

sidestilt eller underordnet SPECTRUM? Er det SPECTRUM eller er det de foreslåtte retningslinjene som skal 

være førende for universitetsmuseene? Det leder så til følgende hovedspørsmål: kunne SPECTRUM 5.0 

alene være det felles kvalitetssystemet universitetsmuseene skal forholde seg til? Hvis det er tilfelle, så kan 

det også stilles spørsmålstegn ved ressursbruken knyttet til å utarbeide et eget felles kvalitetssystem for 

universitetsmuseene. 

I det følgende vil vi kommentere enkelte deler av de forelagte retningslinjer/flytskjemaer. 

Overordnede retningslinjer for dokumentasjonsplan 

- Det er behov for begrepsavklaringer eller definisjoner. Ord som samlingsplan og 

dokumentasjonsplan krever forklaring. 

 

Overordnede retningslinjer for katalogisering 

- Det bør inn et punkt om at funndokumentasjonen må ivaretas og avleveres arkiv 

 

Overordnede retningslinjer for feltarbeid – minimumsstandard 

- Det bør inn et punkt om avlevering av feltdokumentasjonen og rapport (ihht intern standard) til 

arkiv og innen en viss tid 
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- Risikoanalyse er omtalt, men risikoanalyse er kun en del av et større HMS-system. HMS bør være 

fokuset i de overordnede retningslinjene 

- Det bør også inn et punkt om at det må sørges for backup av feltdata underveis i feltarbeidet 

 

Overordnede retningslinjer for lån ut 

- Det bør inn et punkt om at det skal utleveres og arkiveres en kvittering for gjenstandene ved 

tilbakelevering 

- Når det gjelder videre utvikling av felles IT-systemer, så bør objektbasen inneholde en mulighet for 

varsling når lånetid utløper for utlånte gjenstander 

- Angående rad 5 «Låntager har tegnet nødvendig forsikring eller stiller garanti for låneperioden 

(også mens objektene er i transitt).» I praksis opplever vi at det er ulik oppfatning blant 

universitetsmuseene når det gjelder forsikring ved lån/utlån mellom to universitetsmuseum eller 

andre statlige museer. Staten er selvassurandør, men gjelder det også når gjenstandene er under 

transport?  

 

Overordnede retningslinjer for plassering og flytting av objekter 

- Under punktet «Flytting kan medføre farer/risikoer.» bør det framgå at risikobegrepet også 

innebærer tyveri/ran 

- Det bør inn et punkt som sier at objekter som skal transporteres, skal pakkes for transport 

 

Overordnede retningslinjer for mottak av objekter ved vurdering av innlemmelse i samling 

- Det bør inn et punkt om at det må være kryssreferanse til funndokumentasjonen. Retningslinjene 

synes her å ha fokus på gave, men mottak av objekter er også pliktavlevering (kulturminneloven). 

 

Overordnede retningslinjer for avhending eller destruksjon av objekter 

- Tredje rad som starter med «Museet har gjort…»: Formuleringen er uklar. 

 

Flytskjemaene som følger de enkelte retningslinjene kan fungere godt, men må i mange tilfeller tilpasses 

rutinene i den enkelte institusjon. Noen av arbeidsgruppene utarbeidet detaljerte forslag til rutiner, da de 

lagt vekt på at dette kunne gjelde alle universitetsmuseene. Vi vet at dette gjelder gruppen som arbeidet 

med analyse, og det kan ha vært tilfelle for flere grupper. Det er viktig at det arbeidet som er nedlagt i å 

utarbeide felles rutiner på et mer detaljert nivå blir videreført og implementert. 

Forsikring ved utlån/innlån er for øvrig et tema UHRm bør ta opp i større bredde. På saksbehandlernivå er 

det ulike oppfatninger mellom universitetsmuseene omkring rekkevidden og gyldigheten av selvassurasjon, 

f.eks. ved transport mellom museene. Overfor eksterne låntakere (utenom universitetsmuseene) krever vi 

alltid at det tegnes egen forsikring, selv om staten er selvassurandør. Det bør gjøres en grundig juridisk 

vurdering av denne praksisen. 
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Med hilsen 

 

Anne Lene Melheim 

seksjonsleder 

Lars Groseth 

fagkoordinator 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Lars Groseth 

+4722851946, lars.groseth@khm.uio.no 

 

 


