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Referat fra møte i Felles Koordineringsgruppe, 13. oktober 2020, kl. 1100 - 1200.  

Tilstede: Knut Bergsvik (UM), Wenche Brun (AM), Monica Kristin Hansen (UMAK-leder 

for kultur), Kristian Hassel (VM), Gunnhild Marthinsen (NHM), Heini Rämä (TMU), Jenny 

Smedmark (UM-leder for natur), Espen Uleberg (KHM), Susan Matland (daglig leder) 

Meldt forfall: Bernt Rundberget (VM) 

 

17/06-2020 Alternativ 1 – 5. Bestilling til museumsdirektørene, Orientering fra museene  
Saksfremlegg finnes under (https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Styredokument) – September 

2020.  

 

Museene orienterer om hvordan de arbeider lokalt for å få til gode diskusjoner i forkant av 

museumsdirektørenes møte, der direktørene skal avgi sin anbefaling til eierne om hvilket alternativ 

eller alternativer de ønsker skal vurderes videre.  

 

UMAK har hatt flere møter mellom ledelsen og FKG-medlemmene, samt avholdt ett allmøte for hele 

museet der alle kunne gi innspill.  

UM har ikke kommet så langt i dette arbeidet enda, men har som ambisjon å samle direktør og 

involverte ansatte.  

AM har brukt mye tid på dette, og de mest involverte har vært flere møter med museumsdirektøren.  

VM har planlagt møte mellom direktøren og involverte ansatte.  

KHM har ikke diskutert alternativene med de ansatte enda. Men tenker at dette er noe de nå bør gjøre.  

NHM har ikke diskutert alternativene med de ansatte. Arbeidet har blitt holdt på direktørnivå og er 

ikke tatt ned i organisasjonen.  

 

Museene (minus KHM og NHM) uttrykte en tydelig skepsis til alternativ 5 mht.  at utfordringene 

relatert til USIT, tydeliggjort i DELOITTE-rapporten, ikke er adressert i notatet til UiO. 

De kompetanserelaterte utfordringene som ble tatt opp i utredningen av alternativ 2 ble også diskutert 

som et usikkerhetsmoment ved alternativ 5.  

 

KHM har stor tiltro til alternativ 5, og at det er mulig å organisere arbeidet på en god måte innenfor de 

rammene som alternativ 5 gir.  

 

Alle ønsker at samarbeidet mellom museene fortsetter.  

 

18/06-2020 DigitaltMuseum (tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes 

kulturhistoriske samlinger) Intensjonsavtaler – orientering fra museene.   

AM, UM, og UMAK vil inngå intensjonsavtaler med DigitaltMuseum. KHM har hatt et møte 

med DigitaltMuseum og det skal presenteres i ledergruppen. VM ønsker å bruke sitt 

Collections Online, og ønsker ikke å inngå avtale med DigitaltMuseum på nåværende 

tidspunkt.   

Koordineringsgruppemedlemmene oppfordres til å følge opp videre prosesser ved sine 

museer.  

 

19/06-2020 Handlingsplan august – desember 2020 
Tiltakene på handlingsplanen fra våren forsetter i høst. Frister for tiltak settes til 2021 på 

grunn av arbeidet på å sikre data i Prod2 og 3, og usikkerhet rundt organisering av MUSIT.   

 

20/06-2020 Eventuelt    
Ingen saker under eventuelt.  

Neste FKG-møte blir rett etter eiermøtet 4. november. Susan sender ut en Doodle.  

 

Oslo 19.10.2020 / Susan Matland, MUSIT – daglig leder 

https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Styredokument

