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Oslo, 24.11.2011 

Referat fra styremøtet i MUSIT 23.11.2011 
 

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

Ebeling (DUG, sekretær), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Arne Johan Nærøy (AM) og Nils Valland 

(Artsdatabanken, observatør). 

  

Axel Christophersen (VM), Marit Hauan (TMU) og Christoffer Schander (UMiB) hadde meldt forfall. 

Susan Matland møtte for Rane Willerslev (KHM). 

 

Axel Christophersen og Marit Hauan hadde sendt inn skriftlige merknader til V-sak 02/4-11. Disse følger 

referatet. 

 

Saksliste 

V-sak 01/4-11 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.9.2011 

 Referatet ble godkjent. 

 Styret synes møtet fungerte godt som telefonmøte, og ser gjerne at man for framtiden 

tilstreber å få til telefon- eller videomøte når sakslisten tilsier det. 

 

V-sak 02/4-11 Kulturhistorie: Årsrapport for 2011 og forslag til handlingsplan og mandat for 2012 

 Vedtak: Handlingsplanen for 2012 ble godkjent. Med unntak av mandatet for faggruppe web 

ble alle mandatene vedtatt. 

  

 Styret er positive til initiativet om å opprette en gruppe som ser på mulighetene for en 

samordnet holdning til formidling av museenes digitaliserte samlingene. Styret ber imidlertid 

koordineringsgruppen ta til etterretning tilbakemeldingene fra styret, og spesielt vurdere om 

innholdet i mandatet ikke kommer i konflikt med arbeidet i KD rundt opprettelsen av 

DigitalViten. Videre bør man vurdere om dette viktige arbeidet ikke bør ha en annen 

organisatorisk forankring enn en faggruppe i MUSIT. Koordineringsgruppen bes komme 

tilbake til saken i neste styremøte. 

 

 Styret ønsker at koordineringsgruppen arrangerer et seminar om formidling og 

webpublisering i tilknytning styremøtet i mai. 

 

V-sak 03/4-11 Naturhistorie: Årsrapport for 2011 og forslag til handlingsplan for 2012 

 Vedtak: Handlingsplanen for 2012 ble godkjent. 

 Styret er glade for at samarbeidet innen naturhistorie nå fungerer godt. 

 

 Styret er fornøyd med rapporten, men peker likevel på at det burde gå tydeligere fram hva 

midlene til ekstrasatsingen innen naturhistorie i 2011 har gått til.  

 

 I forbindelse med ressursbruken i museene som går med til MUSIT-arbeid, ber styret om at 

det utarbeides egne skjema for føring av "MUSIT-timer". Det enkelte museum oppfordres til 

å ta skjemaene i bruk. 

  

V-sak 04/4-11 Utkast til budsjett for 2012 

 Vedtak: Forslaget til budsjett vedtas. 

 Siste setning i budsjettforslaget gjøres om til en note og knyttes til posten ”Web-satsing”. 

 

 I budsjettforslaget for 2012 er det satt av midler til ekstrasatsing innen både natur- og 

kulturhistorie og til websatsing. Ekstramidlene til websatsing er gjort avhengige av at det 

kommer opp forslag til prosjekter innen mai 2012. Skulle dette ikke skje, vil midlene bli 

fordelt til de to koordineringsgruppene. På denne bakgrunn ber styret koordineringsgruppene 

sette opp en prioritert liste med tiltak utover handlingsplanene som kan settes i gang i 2012, 

og legge disse fram for styret. 

 

O-sak 05/4-11 Registrering av databaser som inneholder personopplysninger 
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 Administrasjonen gjør oppmerksom på at alle samlinger som inneholder navn eller annen 

personinformasjon er meldepliktige. Prosedyrene for dette varierer mellom institusjonene. 

Ansvaret for at korrekte prosedyrer følges ligger hos den enkelte museumsdirektør. (Jf. Sak 

27/11: Orienteringssaker/oppfølgingssaker/ 2. Registrering av samlingsdatabaser hos 

Datatilsynet/personvernombudet i referatet fra koordineringsgruppen.) 

 

V-sak 06/4-11 Møteplan 2012  

 Torsdag 16. februar (regnskap og årsberetning til årsmøtet; telefonmøte) 

 Torsdag 24. mai (tertialrapport og rapportering fra koordineringsgruppene 1. halvår; 

fysisk møte). I tilknyting til styremøtet arrangeres det et seminar om formidling/ 

webpublisering. 

 Torsdag 20. september (tertialrapport; telefonmøte) 

 Torsdag 22. november (budsjett og handlingsplaner påfølgende år; fysisk møte) 

  

D-sak 07/4-11 Eventuelt 

NV orienterte om EU-direktivet Inspire, arbeidet med et nordisk LifeWatch-initiativ og en 

søknad til Nordisk ministerråd om midler til utveksling av taksonregistre og samarbeid om 

en nordisk GBIF-portal. 

AB pekte på utfordringene rundt sikring av eierskap til data når disse publiseres gjennom 

internasjonal portaler, og også utfordringene omkring hvilke nasjonale institusjoner som 

skal delta i de forskjellige internasjonale initiativene.  

AB minnet i sakens anledning om det nordisk-baltiske samarbeidet og viktigheten av den 

europeiske CETAF-organisasjonen (http://www.cetaf.org/). 

NV opplyste også om Eu-Nomen (www.eu-nomen.eu) som benyttes av både Inspire and 

LifeWatch som en felles infrastruktur for artsnavn i Europa. 

 

HvA så gjerne at man kunne gjøre innholdet i de webpubliserte samlingene tilgjengelige for 

websøk (Google-søk).  

 

 

Jarle Ebeling 

referent 
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Subject: Re: MUSIT: Innkalling til styremøte 23.11, 10-14, Oslo  

From: "Axel Christophersen" <axel.christophersen@vm.ntnu.no>  

Date: Tue, November 22, 2011 16:41 

 

Hei, 

  

Jeg har gitt kommentarer til sak 02 og 03 direkte i sakspapirerene, se vedlegg. Den viktigste kommentaren går 

på oppnevning av en faggruppe web med foreslått mandat: 

 

*  NTNU Vitenskapsmuseet kan ikke tilslutte seg dette forslaget i sin nåværende form og med anført 

begrunnelse: MUSITs primære oppgave er å digitaslisere de vitenskapelige samlingene som grunnlag for 

tilgjengeliggjøring på nett, det er det MUSITs ressurser primært skal brukes til. Å opprette en faggruppe web 

med de foreslåtte oppgavene og mandat er å gå ut over MUSITs eget mandag. Dessuten vil  det foreslåtte 

mandatet helt klart foregripe  KDs utredning av et fremtidig DigitalViten. 

 

*  NTNU VItenskapsmuseet  har tidligere signalisert at vi ikke oppfatter MUSIT som det rette fagmiljøet og 

den rette organisasjonen for  å ta digitaliseringen av universitetsmuseenes vitenskapelige samlinger over i en 

formidlingsfaglig virksomhet med formål å tilgjengeliggjøre museenes samlinger for allmennheten. 

DigitalViten skal etter vår mening gies et mandat, oppgaver og ressurser som svarer opp mot dette formålet. 

 

*  Uansett om man er enig eller uenig i dette er det feil timing å opprette en slik faggruppe med det foreslåtte 

mandatet nå, sålenge DigitalViten ikke er ferdig utredet fra KD. 

 

*  NTNU Vitenskapsmuseet vil  foreslå  at saken utsettes til  KD har utredert DigitalViten. 

  

Hilsen 

Axel 

 

 

 

Subject: Re: MUSIT: Innkalling til styremøte 23.11, 10-14, Oslo  

From: "Hauan Marit Anne" <marit.hauan@uit.no>  

Date: Tue, November 22, 2011 20:15 

 

Jeg er enig med Axel.  

Det er verken politisk,faglig eller økonomisk rett tid til å sette i gang dette arbeidet. 

 

Alt vel 

Marit anne Hauan 

 

 


