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V-Sak 73/14-2020
SEKRETARIATET FOR MUSIT
Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 8. desember 2020
10.12.2020
14.12.2020

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 20/23 november 2020

Referat fra styremøte i MUSIT 8. desember 2020
Tilsted:
Gøril Heitmann, UiT (styreleder)
Sjur Bjerke, UiS
Tore Burheim, UiB
Ingrid Iren Eide, NTNU
Forfall: Tove Kristin Karlsen, UiO
Andre: Johannes Falk Paulsen, UiO

V-sak 69/13-2020
Godkjenning av møteinnkalling
Sakspapir: Referatet fra styremøte den 20/23 november 2020. Referatet ble tidligere godkjent på
sirkulasjon.
Vedtak: Møteinnkalling godkjennes.

V-sak 70/13-2020
Finansieringsmodell for forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5
Det ble presenterte to ulike løsninger for forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5,
hvor begge forutsetter at bevilgningen til MUSITs-budsjett for 2021 økes.
Det er viktig å presisere at forprosjektet omfatter både RFI (med testing), arbeidet med å
samhandle med MUSITs eksiterende systemer og USIT, for å få til en felles integrert løsning, og
gjennom dette redusere en del av oppstartskostnadene.
Budsjettforslag for MUSIT 2021 har en total inntekt på 11 044 000,- kroner.
Totalt kostnader for alternativene, og nødvendig vedlikehold og drift av nåværende systemet ut
året, er på 11 712 000,- Et merforbruk på ca. kr. 700 000,-.
Vedtak:
Styret anmoder eierne om å fullfinansiere alternativene, og nødvendig vedlikehold og drift av det
nåværende systemer ut 2021. Dette vil medføre en økt kostand på kr. 700 000,- i 2021.
Når forprosjekt-alternativ 2 er avsluttet foretas det en totalvurdering av alternativene basert på
bl.a. forprosjektets anbefalinger, kulturhistorie-alternativ 5, evalueringsrapport av 2019,
organisering av samarbeidstiltaket, museenes behov, og de økonomiske konsekvensene.
For begge løsningene, må det beregnes en økning i totall kostander med behov for
investeringskostnader, og etterpå følgekostnader, som vil medføre behovet for å øke
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finanseringen av samarbeidet videre. Per dags dato er det vanskelig å beregne hvor mye dette vil
være før forprosjektet er gjennomført.
Daglig leder justere finansieringsmodellen for alternativene på bakgrunn av de kommentarene
som kom frem i møtet. Den justerte modellen legges frem for eiermøtet.
Styring av forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5 i 2021.
Styret foreslå at UHR-M fungere som beslutningsgrunnlag for alternativene og er ansvarlig for å
legge frem saker til eierne (universitetsdirektørene) for en beslutning.
Styret foreslå at det for forprosjektet-alternativ 2 opprettes en styringsgruppe med inntil fem
personer som det fremmer i anbefalinger til UHR-M.

O-sak 71/13-2020 Aktivitetene som må gjennomføres ved en eventuell
avslutting av dagens MUSIT samarbeide, herunder bortfall av oppgaver og
dermed behov for en daglig leder
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

D-sak 72/13-2020 Eventuelt
Ingen saker på eventuelt

Oslo 08.12.2020
Susan Matland
Sekretær for styret for MUSIT
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V-sak 74/14-2020
SEKRETARIATET FOR MUSIT
MUSIT – styringsstruktur for samarbeidet, forslag
10.12.2020
14.12.2020

MUSIT – styringsstruktur for samarbeidet, forslag
I forbindelse med omleggingen knyttet til MUSIT er det behov for å se på dagens styringsstruktur for
samarbeidet.
For alternativ 5, som vil dekke de kulturhistoriske museenes behov, har UiO skissert at en
styringsgruppe bestående av deltagende museumsdirektørene, et prioriteringsorgan og brukerfora, og
at KHM, UiO tar en koordinerende rolle som leder for brukerforaene, er saksansvarlig overfor styret og
ansvarlig for kommunikasjon med USIT.
For alternativ 2, er det skissert at det etableres en referansegruppe for prosjektet med representasjon
fra ulike fagmiljøer og de ulike museene. Samt at det etableres en styringsgruppe for prosjektet med
representasjon fra UiT, NTNU, UiB og UIS. Styringsgruppen bør bestå av representanter fra
museumsdirektørene og lederen av gruppen oppnevnes av eierne.
UiO vil i tillegg ha et ansvar for drift av dagens løsninger. Dagens løsning med en daglig leder i MUST vil
bli avviklet fra 01.01.2021.

Dagens styringsmodell
I dag er øverste organ for MUSIT samarbeidet årsmøtet, som styret rapporterer til. Styret har historisk
hatt ulik sammensetning. En periode bestod styret hovedsakelig av museumsdirektører, men dette
fungerte ikke optimalt. Det er en rekke årsaker til dette, men vi mener prinsipielt at styret for denne
typen virksomhet, bør ha en tung forankring i museumsvirksomheten. Vår forståelse er også at
samarbeidet mellom museumsaktørene har endret slik det ligger til rette for dette.
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Parallelt med MUSIT styret har man i UHR sammenheng hatt et eget faglig utvalg. UHR-Museum er en
nasjonal samordningsarena og rådgivende enhet for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder
samarbeid og koordinering innen universitetsmuseenes arbeidsområde. UHR-Museum er sammensatt
med representanter fra alle museum i MUSIT samarbeidet, men har i tillegg andre representanter fra
institusjonene (se vedlegg 1).
UHR-Museum har fram til nå hatt fokus på mer strategisk politisk temaer med særlig fokus på å arbeide
for gode rammevilkår for universitetsmuseene. Men de har også hatt fokus på å utarbeide felles
retningslinjer og rutiner der dette er hensiktsmessig.

Forslag til ny styringsmodell
Gitt endringene som nå skjer knyttet til MUSIT vil det være naturlig å vurdere hvilken styringsstruktur vi
bør ha fremover, og at det er naturlig å vurdere UHR-museum plass i forholdet til dette.
MUSIT Årsmøtet: Dette organet forslås nedlagt. Dagens museumsdirektører ligger «i linjen» hos
institusjonene, og behovet for avklaringer med øverste nå hver institusjon vil da i varetas der. Behov for
avklaringer mellom institusjoner på institusjonsnivå forslås løs ved adhoc møter.
MUSIT styre: Dagens styre foreslås nedlagt, og dens funksjon erstattes av:
Alternativ 1:
UHR-museum: Som påpekt har UHR-museum er en bred representasjon, inkludert fra direktørnivå på
alle museer i dagnes MUSIT samarbeid. Dagens oppgaver er dog av overordnet strategisk karakter, og
mindre grad knyttet til konkrete samarbeidsoppgaver. UHR-Museum vil da få et særskilt ansvar for å
sikre et helhetsperspektiv, på tvers av behovene knyttet til natur og kultur.
UHR-Museum, rapporterer i strukturen til UHR, det er trolig ikke ønskelig for denne delen virksomheten.
Et alternativ vil da kunne være at samme personer benyttes, men at man er tydelig på at når man
behandler slike saker fra “UiO: Kultur og Prosjekt” og “Anskaffelse Natur”, er man ikke en del av UHR.
Alternativ 2:
Et styre bestående av museumsdirektørene fra de 6 museene.

Styringsgrupper for kultur og natur
Det foreslås videre at det opprettes to styringsgrupper, med utgangspunkt i medlemmer fra UHRMuseum, som knyttes til Alt 2, natur, og alternativ Alt 4, kultur. Dette vil da være i overenstemmelse
med forslagene knyttet til de to tilnærmingene.
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Den overordnende hensikten med forslaget er å sikre at de museumsfaglige behov blir ivaretatt på en
gode måte, samtidig som vi sikrer en helhetlig tilnærming. Samtidig gir vi dagens organ UHR-Museum en
mer konkret funksjon, og for dermed utnyttet allerede eksisterende organer på en god måte.
Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

Vedlegg 1:
ROLLE

INSTITUSJON

REPRESENTANT

Leder

Universitetet i Bergen

Ingvild Sælid Gilhus

Nestleder

NTNU, Vitenskapsmuseet Reidar Andersen

Museumsdirektør

Medlem

Universitetet i Bergen,
Universitetsmuseet

Henrik von Achen

Museumsdirektør

Medlem

NTNU

Anne Kristine Børresen

Professor

Medlem

Universitetet i Oslo,
Kulturhistorisk museum

Håkon Glørstad

Museumsdirektør

Medlem

Universitetet i Stavanger

Merete Vadla Madland

Prorektor

Medlem

Universitetet i Oslo

Tove Kristin Karlsen

Assisterende
universitetsdirektør

Medlem

Universitetet i Oslo,
Naturhistorisk museum

Jan Terje Lifjeld

Fungerende
museumsdirektør
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Medlem

Universitetet i Stavanger,
Arkeologisk museum

Medlem

Universitetet i Tromsø Pål Vegar Storeheier
Norges arktiske universitet

Forskningsdirektør

Medlem

Universitetet i Tromsø Norges arktiske
universitet, Museet i
Tromsø

Lena Aarekol

Museumsdirektør

Vara (1)

NTNU

Solveig Bakken

Forsknings- og
samlingssjef

Vara (2)

Universitetet i Bergen

Siri Jansen

Seniorrådgiver

Vara (3)

Universitetet i Oslo

Gro Bjørnerud Mo

Prorektor

Vara (4)

Universitetet i Stavanger

Mari Høgestøl

Avdelingsleder

Vara (5)

UiT- Norges arktiske
universitet

Anita Maurstad

Professor
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O-Sak 76/14 -2020 (Gamle O-sak 71/13-2020)
SEKRETARIATET FOR MUSIT
Aktivitetene som må gjennomføres ved en eventuell avslutting av dagens MUSIT
samarbeide, herunder bortfall av oppgaver og dermed behov for en daglig leder
10.12.2020
14.12.2020

Aktivitetene som må gjennomføres ved en eventuell avslutting av dagens
MUSIT samarbeid, herunder bortfall av oppgaver og dermed behov for en
daglig leder.
Under eiermøtet den 27. november, ba eierne styret om å avklare hvilke aktiviteter som må
gjennomføres før en eventuell avslutting av dagens MUSIT samarbeid og i tilknytning til
oppstart av forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5. På grunn av bortfall av
arbeidsoppgaver vil behovet for en daglig leder falle bort. Daglig leder går derfor over i ny
stilling ved UiO fra 01.01.2021.
Nedenfor en er liste over aktiviteter som må gjennomføres ved oppstart av
forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5 fra 1.1.2021. Aktivitetene må
gjennomføres innen årsmøtet den 19. februar.
Aktiviteter
Diverse administrativoppgaver, overføres til
UiO
Overføring av personalansvar for daglig leder
Økonomi 2021
USIT-Stab, ved underdirektør Lill R. Mardal,
overtar ansvaret for økonomiskstyring av
MUSIT frem til årsmøtet den 19.02.2021

Fristen for
gjennomføring
desember 2020 /
januar 2021
desember /
innen 01.01.2021

Ansvarlig for gjennomføring

Innen 01.01.2021

Daglig leder, USIT Stab

Daglig leder, UiO
USIT, UiO

Årsmøte – saker/beslutning
Årsmøte 2021, sakspapir (årsberetning, forslag
til budsjett for 2021)

19. februar 2021
19.02.2021

Utarbeide ny samarbeidstiltak

19.02.2021

MUSIT styre legger frem.
Daglig leder ferdigstille
dokumentene innen
01.01.2021
UiO

Utarbeide ny rammeavtale mellom UiO og de
øvrige universitetene

19.02.2021

UiO

Utarbeide eventuell nye vedtekter for
samarbeidstiltak

19.02.2021

UiO

Avslutte samarbeid om ADED. Utarbeidelse av
sakspapir til årsmøtet i februar hvor de si opp
nåværende avtale med ADED
Utarbeidelse av eventuelt nytt avtale om ADED

19.02.2021

MUSIT styre

19.02.2021

UiO

Forslag til Vedtak: Notatet tas til orientering og oversendes til eiermøtet med de kommentarer som kom
frem i møtet.
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