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Referat fra møte i Felles koordineringsgruppe, 14. januar 2020  
Tilstede: Knut Bergsvik (UM), Wenche Brun (AM), Monica Kristin Hansen (UMAK), Kristian 

Hassel (VM), Gunnhild Marthinsen (NHM), Jenny Smedmark (UM), Heini Rämä (UMAK), 

Espen Uleberg (KHM) 

Andre: Susan Matland (MUSIT) 

 

01/01-2020 Informasjon fra styremøte 12. desember 2020.  

Susan ga en orientering fra styremøtet12. desember. Styret har gitt sin referansegruppe i oppdrag 

å kartlegge alternative systemer til MUSIT som finnes ved andre museer og institusjoner. 

Arbeidet skal fokusere på bruker-/kundeperspektivet og hvordan disse passer eller ikke passer i 

forhold til MUSITs behov og funksjonaliteter. Arbeidet skal resultere i en rapport til styret. 

Fristen for arbeidet er satt til 1. mars.  

 

Styret hadde et møte med eierne 6.desember for å informere om deres arbeidet så langt og for å 

få tilbakemeldinger forveien videre.  

 

02/01-2020 Orientering om utviklingsarbeid, modul for marine evertebrater, 

kommunesammenslåing, med mer.  

Susan ga en orientering om hva som har skjedd de siste månedene.  

 Ellen Jordal er i gang med kommune- og fylkessammenslåing.  

 DS-gruppen jobber fortsatt med retting av feil som oppstod i Analysemodulen, noe som 

har vært omfattende og tidkrevende.  Modulen forventes å kunne friskmeldes i løpet av 

kort tid.  

 Det var nylig ansatt (vår 2019) to utviklere ved USIT som skulle jobbe med MUSIT. 

Disse har fått annet arbeidssted og arbeidsoppgaver ved USIT. USIT har nå ansatt to nye 

personer, og det er uklart når de kan begynne (ca. 1. april). 

 Objektmodulen, for marine evertebraterer forsinket, delvis på grunn av arbeidet med 

feilretting i Analysemodulen, og nedbemanning i utviklingsgruppen.  

 Eirik Rindal forsetter i rollen som produkteier inntil videre.  

 
03/01-2020 MUSIT. Årsberetning.  
Ingen kommentarer til årsberetningen. Susan skal kvalitetssikre tallene om UNIMUS før den 

oversendes styret.  

 

27/04-2019 Eventuelt    

UNIMUS-portalen. Fortsettelse fra siste FKG-møte.  

Det foreligger et ønske om en felles løsning for UNIMUS-portalen. Collections Online (COL) 

(https://collections.vm.ntnu.no/) ble nevnt på siste møte som en mulig løsning. Jenny har snakket 

med VM om muligheten for de andre universitetsmuseene å bruke COL, og fikk til svar at det 

må være en avtale mellom NTNU om drift osv.  

 

COL finnes på både engelsk og norsk.  VM har nedsatt en stor innsats for å heve kvaliteten på 

samlingsdataene sine og oversettelsen fra norsk til engelsk. 

https://collections.vm.ntnu.no/
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UHRm skal ha møte i slutten av april. FKG ønsker å legge frem en sak om UNIMUS-portalen og 

mulighetene for en felles løsning – muligens COL.  

Susan skal snakke med Solveig Bakken ved VM om Collections Online for å få mer informasjon, 

og sørger for å oppdatere FKG om saken per e-post .  

 

Neste møte. Susan kaller inn til et Stypemøte etter årsmøtet.  

 

 

Susan Matland 

21.01.2020 

 


