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Referat fra møte i Felles Koordineringsgruppe den 19. august 2020, kl. 1400-1500 
Tilsted: Knut Bergsvik (UM), Wenche Brun (AM), Monica Kristin Hansen (UMAK-leder for kultur), 

Gunnhild Marthinsen (NHM), Bernt Rundberget (VM), Jenny Smedmark (UM-leder for natur), Espen 

Uleberg (KHM), Susan Matland (daglig leder), samt Tanja Larssen (UM – leder for arbeidsgruppen 

for tilgjengeliggjøring, tilstede under sak 10/05-2020). 

 

Meldtforfall: Kristian Hassel (VM), Heini Rämä (UMAK)   

13/05-2020 Notat –DigitaltMuseum (DM) for tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes 

kulturhistoriske samlinger, fra arbeidsgruppen 17. august 2020. 

Kort presentasjon av notatet fra leder for gruppen Tanja Larssen.  

 

Det ble er god diskusjon rundt notatet fra arbeidsgruppen. Felles koordineringsgruppen (FKG) stiller 

seg bak anbefalingene i notatet.  

 

Det er nå viktig at museene tar en diskusjon internt på hvor mye de ønsker å være involvert i DM. 

Som Tanja påpekte, må hvert museum inngå egen avtale, og det vil ikke være noen overordnet 

organisasjon som tar ansvar for å koordinere arbeidet.  

 

Når kontraktene er inngått med DM, bør museene finne sammen i en arbeidsgruppe for de deltakende 

museene og legge en plan for trinnvis overføring av samlingsdataene, samles om hvilket nivå man skal 

legge seg på med hensyn til presentasjon av data, og definere eventuelle utviklingsbehov (gjelder 

spesielt arkeologi).  

  

På basis av FKGs støtte til arbeidsgruppas anbefaling, vil notat med oversendelsesbrev sendes til 

museumsdirektørene, med kopi til museenes FKG-representanter.  

 

Det vil nå være viktig at FKG medlemmer informerer direktørene om prosessen og hvorfor det er 

ønskelig å tilgjengeliggjøring museumssamlinger via DM. Når museene har tatt en beslutning, er det 

ønskelig at FKG tar en aktiv rolle i å organisere arbeidet videre.  

 

Den eksisterende arbeidsgruppen skal kontakte DM for ytterlig informasjon om:  

 Hvor langt tid de trenger fra kontaktsignatur til første samlingen, Mynt og Medaljer, er 

presentert på DM.  

 Muligheter for en grunnkostander. Pris per samlinger – samlet for museene. 

 

 

14/05-2020 Orientering – styremøte 14. august 2020. (Sakspapirene ligger på MUSIT  

Wiki) 

Susan ga et kort orientering om at eiermøte ble utsatt fra den 21 august til den 11. september, at UiB 

og NTNU arbeider med å utrede alternativ 2 og 3. Og at KHM har bedt museumsdirektørene på et 

uformelt møte den 21. august.  

 

15/05-2020 Handlingsplan august – desember 2020 utsatt.  
 

16/05-2020 Eventuelt    

Neste møte i FKG blir etter 11. september. Susan sender ut en Doodle.  

 
Oslo 17.08.2020 
Susan Matland 
MUSIT – daglig leder 


