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Tilstede: 

Knut Bergsvik (UM), Wenche Brun (AM), Monica Kristin Hansen (UMAK-leder for kultur),, 

Gunnhild Marthinsen (NHM), Bernt Rundberget (VM), Heini Rämä (TMU), Jenny 

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

 

Forfall: Kristian Hassel (VM) 

 

 
  

Referat fra møte i Felles Koordineringsgruppe, 8. januar 2021, kl. 

1200-1400    
Møtet finner sted fredag 8. januar  2021, kl. 1200 -1400 på Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82227492007?pwd=NkNlckxaSDhEWlhBS0dmNWJCR0Y5Zz09 

Meeting ID: 822 2749 2007 Passcode: 3WQm0M 
 
01/01-2021 Orientering om bruk av RT 

Espen (KHM) orienterte om bruk av RT. E-postadressen "musit-drift via RT" musit-

drift@usit.uio.no fortsetter å være i bruk, men med noen endringer.  

 

Meldinger som har å gjøre med brukeradministrasjon vil håndteres av ansatte ved KHM. 

KHM vil også prioritere hvilke driftsmeldinger som skal prioriteres for kultur. Vedlikehold vil 

holdes på nødvendig minimumsnivå, sånn at utvikling kan prioriteres.  

 

Jenny orienterte om møte hun hadde hatt med USIT (v/Jarle Ebeling og Gard Sundby 

Thomassen) angående håndtering av RT-saker for natur. Det er ønsket at naturfagene ved 

museene enes om en kontaktperson som kan angi prioriteringer og vurderinger opp mot USIT. 

Jenny foreslo også at museene oppnevner noen fagpersoner ved museene som denne 

kontaktpersonen kan samarbeide med angående prioriteringer.  

 

Jenny tar kontakt med museene for at museene i fellesskap utpeker disse personene.  

 
 

02/01-2021 Presentasjon av og diskusjon om utkast for ramme alternativ 5 (kultur) 

Espen (KHM) orienterte om at prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, kommunikasjonsplan og 

avtaleutkast for alternativ 5 vil sendes museumsdirektørene tidlig i uke 2.  

 

Han ga også en muntlig orientering om hovedstrukturene for ramma, og grov skissering av 

framdriftsplan.  

 

Det er tenkt at prosjektet skal organiseres i tre nivåer av grupper. En styringsgruppe bestående 

av museumsdirektørene/eierne, en prioriteringsgruppe bestående av representanter fra 

museene, og en referansegruppe bestående av representanter fra museene. Espen Uleberg vil 

inneha rollen som prosjektkoordinator.  

 

Prosjektet har en ramme på 3 år, der man starter med tilpasninger opp mot numismatikk, 

etterfulgt av tilpasninger opp mot etnografi, og der alt til slutt sys sammen opp mot arkeologi. 

Foto er ikke tatt med i prosjektet. Eksisterende løsning skal koples på sånn at funksjonalitet 
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opprettholdes i det nye systemet, men det er ikke tenkt å lage en ny løsning for foto eller 

top.ark. i det skisserte 3-årsprosjektet.  

Medlemmene i koordineringsgruppa syns det var vanskelig å spørre og diskutere 

rammeutkastet uten å ha fått det skriftlig, med alle detaljer.  

 

Forventet svarfrisk på utkastet for rammeavtale er satt til 20. januar.  

 

03/01-2021 Eventuelt   

Hva skal FKG gjøre fram mot årsmøtet? Det ble avtalt å fortsatt holde kontakt, og at 

eventuelle saker og orienteringer meldes inn til lederne av koordineringsgruppene (Jenny og 

Monica), og at disse innkaller til møter ved behov.  

 

Det ble allerede bestemt å kalle inn til nytt møte når rammeutkastet for alternativ 5 er sendt ut 

til museene, og før svarfristen 20. januar, for at koordineringsgruppen skal kunne diskutere 

utkastet og kunne stille spørsmål til KHMs prosjektkoordinator, Espen.  

 

Det ble også avtalt at FKG skal ha et avslutningsmøte for å takke av, før årsmøtet 19. februar 

2021.  
 

 

Tromsø 12.01.2021 

Monica Kristin Hansen, UMAK, leder koordineringsgruppe kultur 


