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Oslo, 25.8.2010 

Referat fra styremøtet i MUSIT 15.06.2010 
 

Henrik von Achen (UiB), Magnar Antonsen (UiT), Arne Bjørlykke (NHM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle 

Ebeling (DUG, sekretær), Marit Hauan (TMU), Siri Jansen (BM), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil 

Mikkelsen (KHM), Arne Johan Nærøy (AM) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). 

 

Axel Christophersen (VM) hadde meldt forfall. 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/2-10 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.2.2010 

 Referatet ble godkjent. 

 

D-sak 02/2-10 Rapportering på handlingsplanene 

 Kulturhistorie: Rapportene og prognosene ble godt mottatt av styret, og 

koordineringsgruppen for kulturhistorie fikk berøm for ryddig rapportskriving og godt 

arbeid. Når det gjelder de konkrete spørsmålene til Mål 6: DDAMA, så svarte styret 

følgende: 

 Ja, styret vil ha forlagt søknaden til Forskningsrådet på neste styremøte 

 Styreleder følger opp søknadsskrivingen underveis 

 Prioriteringen av dokumenter i digitalt top.ark. bør være som følger: a, c, d, og e. f tas 

ut og b nedprioriteres. 

 Hvorvidt en skal åpne for ett eller to registreringssystem kan ikke styret ta stilling til 

på det nåværende tidspunkt. 

 Naturhistorie: Rapportene og prognosene ble tatt til etterretning. Forsinkelsene og 

utfordringene rundt utviklingen av applikasjoner innen naturhistorie ble diskutert under sak 

04/02. 

  

O-sak 03/2-10 Regnskap for 2010 

 Regnskapet ble tatt til etterretning. 

 For framtiden ønsker styret å få tilsendt tertialrapporter (mai, september, januar). 

Rapportene skal inneholde detaljerte oversikter over timeforbruk per prosjekt/aktivitet i 

DUG. 

 

V-sak 04/2-10 Styring av applikasjonsutvikling innen naturhistorie (jf. D-sak 03/1-10) 

 For å få en bedre styring på, og framdrift i, applikasjonsutviklingen innen naturhistorie ble 

det bestemt at det skal ansettes en prosjektleder i 40 %-stilling fra 1. september 2010 med 

en varighet på ett år. Vedkommende skal være det faglige bindeleddet mellom DUG og 

koordineringsgruppen og faggruppene innen naturhistorie. Styret understreket ønsket om at 

vedkommende som ble tilsatt også hadde erfaring med prosjektstyring og -rapportering. 

 AB, AC, AL og JE fikk i oppdrag å komme opp med en liste med kandidater til stillingen.  

 

O-sak 05/2-10 Videre dialog med KD angående ”Digitalisering, tilgjengeliggjøring og formidling av 

universitetsmuseenes samlinger” (jf. D-sak 02/1-10) 

 Styreleder informerte om dialogen med KD, og det faktum at KD hadde innkalt til et møte 

om saken den 24. juni. Styret ønsket å avsette mesteparten av styremøtet den 14. september, 

og ev. ettermiddagen den 13. september, til å diskutere hvordan dialogen med KD skal 

håndteres videre.
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D-sak 06/2-10 Websatsing 2010: forslag til bruk av avsatte midler 

 Styret ønsket bedre begrunnede forslag til bruk av de avsatte midlene, før de tok 

beslutninger. 

                                                 
1
 Møtet med KD den 24. juni har avstedkommet et brev hvor UHR i samarbeid med universitetsmuseene, MUSIT og 

andre relevante organer, som Artsdatabanken og Riksantikvaren, har fått i oppdrag å legge en plan for ”NDU – veien 

videre”. Planen skal presenteres og diskuteres på et seminar i løpet av våren 2011. 
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 Styret ønsket at man undersøkte mulighetene for å benytte seg av de rammeavtaler de 

forskjellige universitetene har inngått med webutviklingsfirmaer. Hvis de eksisterende 

avtalene ikke kan benyttes, så bør man forhandle fram egne rammeavtaler. 

  

D-sak 07/2-10 Eventuelt 

 AB orienterte om det arbeidet som nå foregår i Sverige når det gjelder utvikling av en 

database og applikasjon for forvaltning av naturhistoriske objekter. Dette arbeidet bør 

følges nøye for å se på mulighetene for synergieffekter med det arbeidet som foregår i regi 

av MUSIT. 

 

 NV orienterte om Artsdatabankens engasjement i Encyclopedia of Life, og de mulighetene 

for å registrere artsinformasjon som ligger der. 

 

 

 

Jarle Ebeling 

Sekretær 


