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Sak 28/14 Status for drift og utviklingsarbeidet 

 

Jarle orienterer 

 

 

Sak 29/14 Status for arbeidet i faggruppene og veien videre 

 

Entomologi:  

Status utvikling v/Jarle 

Hva skjer av migrering ved de ulike museene?  

 

Lav:  

Status utvikling v/Jarle 

Oppstart av migrering  

Det må avklares om datasett fra Tromsø eller Trondheim tas først. Tidsskjema og ressurser 

må avklares.  

Det forslås at lav Tromsø tas først, da Trondheim har kapasitetsproblemer fram til midten av 

september (Tommy Prestø er bundet opp med aktivitet på Kongsvoll). 

 

Mose:  

Oppstart av migrering 

Det foreslås at mose Trondheim tas først, dette må avklares mellom Kristian Hassel og Geir 

Mathiassen 

 

Sopp:  

Skal vi sende brev til seksjonslederne om at dette er ferdigstilt, eller vente til lav er på plass? 

Jfr. brev om sluttføring av karplanteprosjektet. 

 

  

Sak 30/14 Orientering om styrets arbeid 

Referat fra styremøte 13.08. 2014 er vedlagt 

 

Daglig leder 

Stillingen som daglig leder er kunngjort med søknadsfrist 31.08. 2014.  

 

Dialogmøte 15.10. 2014 

Det avholdes dialogmøte mellom MUSITs styre, lederne av koordineringsgruppene og 

museumsdirektørene onsdag 15.10. 2014. Virksomhetsanalysen og arbeidet med MUSITs 

strategi vil være hovedsakene. 

 

Strategiarbeid 

MUSITs styre har vedtatt å sette i gang en prosess for så raskt som mulig å få på plass en 

strategi for MUSIT. Det arrangeres et strategiseminar 08.09. der også styrets varamedlemmer 

og lederne for koordineringsgruppene er invitert. Ekstern prosessleder er engasjert.  

 

 



Ny IT-arkitektur og virksomhetsanalysen 

Virksomhetsanalysen er vedlagt 

 

Styret har sendt brev til MUSITs eiere (universitetene) om behovet for en ekstraordinær 

tildeling til MUSIT for å finansiere ny IT-arkitektur. Så langt har universitetene i Bergen, 

Stavanger og Tromsø bekreftet at de stiller med sin andel til dette tiltaket.   

 

Virksomhetsanalysen ble presentert for styret 13.08. 2014 

Steivor Bjarghov, prosessleder for arbeidet med Virksomhetsanalysen, gjennomgikk rapporten 

med spesiell vekt på interessenter, roller personer i museene har i forbindelse med virksomheten, og 

de forskjellige prosessene beskrevet i analysen (innsamling, etablere objekt/dokument i samling, 

tilgjengeliggjøring og bevaring/ konservering). Styret berømmet arbeidet med rapporten og uttrykte en 

stor takk til alle som hadde deltatt i arbeidet med analysen og spesielt de tre som hadde ferdigstilt 

rapporten.  

 

Anbefalingene i rapporten var tydelige og gikk ut på (i) å etablere et felles kvalitetssystem med felles 

begrepsapparat og rollebeskrivelser, (ii) å gjennomgå porteføljen av eksisterende IT-løsninger i 

museene, og (iii) å gjennomføre en informasjonsanalyse av arbeidsprosessene i samlingsforvaltningen. 

Av de tre anbefalingene ser styret det som sine primære oppgaver å følge opp (ii) og (iii). Punkt (iii) 

vil kreve kompetanse innen IKT og informasjonsanalyse. Punkt (i) vil være et arbeid UHR M og 

museene bør ta tak i. 

 

Det anbefales at museene internt også gjennomgår rapporten, da den også omfatter mange analyser og 

anbefalinger som ligger utenfor MUSITs virksomhetsområde. 

 

 

Sak 31/14 Databasekoordinatorer i naturhistorie 

Koordineringsgruppene har sendt brev til museene der en ber om at rollen som databasekoordinator 

blir formalisert. Frist for tilbakemelding er 01.10. 2014. Så langt har en fått tilbakemelding fra Tromsø 

museum og NTNU Vitenskapsmuseet. 

 

 


