
 

 

Oslo, 28.05.2008 

Referat fra styremøtet i MUSIT 14.05.2008 
Til stede: Axel Christophersen (VM), Jarle Ebeling (MUSIT, sekretær), Marit Hauan (TMU), Arne Laukholm 

(UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM), Siri Jansen (BM), Ingrid B. Salvesen (UiT) og Nils Valland 

(Artsdatabanken, observatør). Anne K. Dahl (NTNU), Elen Roaldset (NHM) og Tor Tønsberg (UiB) hadde 

meldt forfall. 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/3-08 Godkjenning av referat fra styremøtet 4.3.2008 

 Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 02/3-08 Avtale mellom USIT og MUSIT 

 Det framlagte avtaleutkastet var uferdig, og ble ikke sluttbehandlet. Videre tiltak: 

 Avtalen gjennomgås av uavhengig jurist i samarbeid med styreleder. Styreleder og IT-

direktøren ved USIT arbeider fram en omforent avtaletekst, som så forelegges styret. Styret 

ønsker en bedre definisjon av hvem som er Kunden i avtalen, og at eierskap til data tas inn i 

avtalen.  

 Saken behandles på nytt i neste styremøte. 

 

V-sak 03/3-08 Handlingsplanen for 2008 

 Handlingsplanen ble godkjent med følgende kommentarer og tillegg: 

i. Handlingsplanens mål 5, Utvikle en omforent numismatikkbase og –applikasjon, 

kunne ikke vedtas pga manglende begrunnelse og bakgrunnsdokumentasjon.  

ii. Mål 5 kan ikke prioriteres foran mål 6, Utvikle webløsninger/-portaler for utvalgte 

samlinger 

iii. Styret ber faggruppen for numismatikk og koordineringsgruppen komme med 

begrunnelser, inkludert dokumentasjon, for hvorfor mål 5 bør prioriteres i 2008. 

iv. Beskrivelsen av, og begrunnelsen for, målene i handlingsplanen må få en form som 

styret kan beslutte på bakgrunn av. 

v. Fra og med 2009 skal handlingsplanen og bakgrunnsdokumentasjon for målene i 

planen utarbeides av koordineringsgruppene etter en mal utarbeidet av sekretariatet. 

vi. Handlingsplanen bør også inneholde en oversikt over målsetninger som krever kjøp 

av eksterne tjenester. 

vii. Handlingsplanen må knyttes opp mot budsjettet i større grad. 

 

D-sak 04/3-08 Uttesting av databaseløsninger 

 Saken ble gjennomgått pånytt etter ønske fra Vitenskapsmuseet. Det ble ikke funnet 

grunnlag for å behandle tidligere vedtak pånytt. 

 

V-sak 05/3-08 Innspill til St.meld. nr. 15 – Tingenes tale 

 Styreleder utarbeider et ukast til brev til departementet som vedtas på sirkulasjon blant 

styrets medlemmer. Brevet bør ses i sammenheng med Stortingets behandling av meldingen 

30. mai. 

 

V-sak 06/3-08  Mandat for pilotering av alternative samlingsforvaltningsløsninger 

 Mandatet ble godkjent med de endringer som kom fram i møtet, nemlig: 

i. at KE EMu skal testes 

ii. at Artsdatabanken IKKE skal være medlem av arbeidsgruppen 

iii. at forslag til leder for gruppen forelegges styret 

 Det ble understreket at det i utgangspunktet kun er KE EMu som skal piloteres. 

 

V-sak 07/3-08 Databaser og applikasjoner for Teatersamlingen og Etnografisk samling, BM/DKS 

 BMs ønsker om nye databaser og applikasjoner oversendes koordineringsgruppen for 

kulturhistorie. 

 

V-sak 08/3-08 Felles fotoportal for universitetsmuseene 

 Utviklingen av en felles fotoportal settes i gang i henhold til handlingsplanen for 2008. 



 

 

 Planen for, og ressursbruken i, prosjektet legges fram for styret så snart som mulig. 

 

V-sak 09/3-08 Dato for, og innhold i, en fag-/temadag om webpublisering av museenes samlinger  

 Saken utsettes og ses i lyset av Stortingets behandlingen av St.meld. nr. 15. 

 

V-sak 10/3-08 Tildeling av midler til KHM og prosjektet Åpen arkeologi 

 På bakgrunn av sakspapirene uttrykte styret en skepsis til å gå inn på løsninger som ikke 

kunne driftes og vedlikeholdes av DUG. Styret ba om en oversikt over kostnader ved å 

migrere dagens Åpen arkeologi-løsning over på en plattform støttet av DUG. Styret 

etterlyste også en bedre forankring av prosjektet i de arkeologiske miljøene ved de andre 

museene, og man gjentok henstillingen til Åpen arkeologis prosjektleder om å besøke de 

andre museene og orientere om prosjektet. 

 

D-sak 11/3-08 Eventuelt 

 Ingen saker ble meldt under Eventuelt. 

 

 

 

Oslo, 28.05.2008 

Jarle Ebeling 

Referent 

 


