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Referat fra møte i Felles Koordineringsgruppe den 16. november 2020, kl. 1000-1100 
Tilsted: Knut Bergsvik (UM), Wenche Brun (AM), Kristian Hassel (VM), Gunnhild 

Marthinsen (NHM), Bernt Rundberget (VM), Heini Rämä (TMU), Jenny Smedmark (UM-

leder for natur), Espen Uleberg (KHM), Susan Matland (daglig leder), og Tanja Larssen 

(UMAK). 

 

Meldtforfall: Monica Kristin Hansen (UMAK-leder for kultur) 

 

21/07-2020 Alternativ 2 og 5. Informasjon om prosessen så langt. 

Susan informert om prosessen videre.  

 På styremøtet den 30. oktober ble det foreslått et for-prosjekt for alternativ 2, og 

oppstart av alternativ 5 fra 01.01.2021.  

 

 Den 6. november var det avholdt et møte i UD-BOTT hvor MUSITs styreleder Gøril 

Heitman deltok. Vi venter på en bekreftelse på hva som ble besluttet på møtet.   

 

 Neste styremøte er den 20. november. Neste møte i UD-BOTT er den 27. november.  

 

Tidligere ga museumsdirektøren ved universitetsmuseet i Bergen (UM), inntrykk av at museet 

ønsker gå inn for alternativ 5 med bl.a. en forståelse om at dette vil betyr en fortsettelse av 

utviklingen av en fellesløsning for natur og kultur. Det viste seg at alternativ 5 vil innebære en 

splittelse av natur og kultur, og at Naturhistorisk Museum i Oslo går inn for å kjøpe Corema 

som deres CMS.  

Den naturhistorisk delen av UM har sagt at de er ikke interessert i å bruke Corema som deres 

CMS og derfor ønsker ikke alternativ 5. Det er ennå usikkert hva direktøren ved UM ønsker. 

Ledelse av UiB har signalisert at de stiller seg bak alternativ 2.  

 

22/07-2020 DigitaltMuseum (tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes 

kulturhistoriske samlinger). Orientering fra museene.   

 

AM – har nylig tegnet kontakt med DM. Planen er at deler av samlingen vil gjøres tilgjengelig 

i DM før jul.  

 

Bergen – er i gang med prosessen med å tegne en avtale med DM om tilgjengeliggjøring av 

materialet fra fotoportalen og arkeologi-søk. Fylkeskommunen har sendt et brev til UM om 

deres bekymring for tilgang til materialet som de trenger i deres arbeid. Jenny har vært i 

kontakt med DM om en profil for de naturhistorisksamlinger og venter tilbakemelding fra 

DM.  

 

KHM – skal ha en diskusjon fremover om hva de ønsker.  

 

UMAK – De er fortsatt i dialog med DM, og har fått et prisanslag. De venter på behandling 

av budsjett før de inngår et avtale med DM.   

 

23/07-2020 Eventuelt    

Ingen saker under eventuelt. 

Susan sender ut en Doodle – neste FKG-møte holdes i begynnelsen av desember.  
 

Oslo 16.11.2020 / Susan Matland, MUSIT – daglig leder 


