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Oslo, 10.6.2013 

Referat fra styremøtet i MUSIT 6.6.2013 
 

Til stede: Henrik von Achen (UM), Axel Christophersen (VM), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), Siri Jansen 

(UiB), Karl Kallhovd (KHM), Arne Johan Nerøy (AM), Lars Oftedal (UiO), Pål Vegar Storeheier (UiT, 

styreleder) og Nils Valland (Artsdatabanken). 

 

Styret godkjente at Fridtjof Mehlum møtte for Arne Bjørlykke (NHM) og at Susan Matland deltok som 

observatør. Arne Bjørlykke (NHM), Anne K. Dahl (NTNU) og Marit Hauan (TMU) var forhindret fra å møte. 

 

Saksliste 

V-sak 01/2-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 21.2.2013 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 02/2-13 Evaluering av MUSIT 

 Styret hadde en god og konstruktiv debatt omkring tiltakene som var foreslått i 

rapporten "Evaluering av MUSIT" og likeledes i "Utredning av ny IT-arkitektur". 

 

  I forbindelse med evalueringsrapporten var det bl.a. enighet om at man ville arbeide 

for å få ansatt en daglig leder i MUSIT, at man måtte skille bedre mellom bestiller 

og utfører i MUSIT og at produkteierrollen måtte klargjøres. Det var ikke fullstendig 

enighet i synet på om man burde ha én eller to koordineringsgrupper, men styret så 

klart fordelen med å bedre koordinere arbeidet i koordineringsgruppene og 

faggruppene, ikke minst ville det være en kostnadsbesparelse ved å ha kun én 

koordineringsgruppe. 

 

Styret debatterte også styrets størrelse og rolle og det var ikke noen sterke 

motforestillinger om å ha et mindre styre med ekstern deltakelse. Noe av 

diskusjonen gikk på om man burde ha IT-kompetanse i styret eller om den 

kompetansen kunne, eller burde, dekkes av daglig leder. I forbindelse med styrets 

størrelse og rolle kunne man se på om årsmøtets sammensetning og rolle kunne 

endres noe, slik at, for eksempel, museumsdirektørene kunne representere 

eierinstitusjonene i årsmøtet, ev. delta på årsmøtet sammen med andre representanter 

for eierinstitusjonene. 

 

Styret diskuterte, men kom ikke til noen konklusjon i spørsmålet om faggruppene 

burde erstattes med mer rendyrkete prosjekt. Den faglige forankringen faggruppene 

står for er viktig, men man kunne muligens se på om faggruppene i større grad 

kunne fungere som referansegruppe eller prosjektstyringsgruppe i 

utviklingsprosjektene. 

 

Når det gjaldt finansiering av nye MUSIT og ikke minst overgangen til ny IT-

arkitektur var styret klar på at grunnfinansieringen til MUSIT måtte komme fra 

eierinstitusjonene. Disse må ansvarliggjøres i forbindelse med det arbeidet MUSIT 

gjør med å bygge forsknings-, forvaltnings- og formidlingsinfrastruktur for 

universitetene, forvaltningen i staten og fylkeskommunene og samfunnet som 

helhet. Dette betyr derimot ikke at man ikke bør søke andre finansieringskilder som 

for eksempel Kunnskapsdepartement, eller se på muligheten for å inngå samarbeid 

på utvalgte områder med andre institusjoner, enten nasjonalt og/eller internasjonalt. 

 

På bakgrunn av diskusjonen vedtok man å sette ned et arbeidsutvalg med oppgave å 

komme med forslag til ny avtaletekst og mandat for MUSIT.  
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Styret var usikre på om man burde sette i gang arbeidet med en virksomhetsanalyse 

før mandat og ny avtaletekst var foreslått. Forslaget til vedtak om å sette i gang 

virksomhetsanalysen som sekretariatet hadde foreslått ble således ikke vedtatt, men 

styret kommer tilbake til saken i sitt neste møte. Resultatet av virksomhetsanalysen 

som koordineringsgruppen for naturhistorie har fått utført oversendes styret, slik at 

alle får en pekepinn om hva et slikt arbeid omfatter og medfører. 

 

Vedtak: 

1. Det nedsettes et arbeidsutvalg bestående av 4-5 personer som får som 

oppgave og utarbeide forslag til mandat og ny avtaletekst for MUSIT. 

Styreleder i MUSIT leder arbeidsutvalget. I tillegg skal det være minst én 

person med kulturhistorisk og én person med naturhistorisk forankring i 

utvalget. Daglig leder i Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT er sekretær 

for utvalget. Museene bes om å sende inn forslag på medlemmer til utvalget 

innen 20. juni 2013. 

 

 

2. Forlagene til avtaletekst og mandat for MUSIT sendes ut på høring til 

styrets medlemmer senest 1. september 2013 med tanke på behandling i 

styremøtet den 19. september. 

 

3. Forslag til avtaletekst og mandat legges fram i et ekstraordinært årsmøte i 

oktober med tanke på vedtak og underskrivelse innen 31.12.2013. 
 

 

V-sak 03/2-13 Disponering av ubrukte lønnsmidler 

 Med bakgrunn i arbeidet med nye MUSIT og spesielt virksomhetsanalysen, ble sekretariatets 

forslag til disponering av ledige lønnsmidler ikke vedtatt. Styret vedtok isteden følgende: 

  Ubrukte lønnsmidler i 2013 avsettes til arbeidet med virksomhetsanalysen. 

Arbeidet med analysen bør foregå parallelt i alle museene. Det engasjeres en 

ekstern prosessleder til å fasilitere analysen i museene og til å sammenfatte 

analysene i ett dokument. 
 

V-sak 04/2-13 Mandat for faggruppe osteologi 

Vedtak: Det opprettes en faggruppe osteologi. Mandatet til faggruppen ble vedtatt med 

noen mindre endringer. 

 

D-sak 05/2-13 Valg av Creative Commons-lisenser 

Saken ble diskutert og belyst fra flere sider i møtet. Styret ønsket at MUSIT i et brev 

til UHRM ber om råd når det gjelder museenes lisensiering av data og spesielt bilder 

som gjøres offentlig tilgjengelig. Hvilke prinsipper bør, og må, man følge i henhold 

til gjeldende lover og regelverk, bl.a. offentlighetsloven og St.meld. 53, om 

viderebruk av offentlige data? Bakgrunnen for brevet er et ønske om en felles 

politikk og tilnærming i museene. 

 

Nils Valland opplyste om at Artsdatabanken hadde arbeidet med tilsvarende 

problemstilling i forbindelse med Artdatabankens webpublisering av data og bilder. 
 

D-sak 06/2-13 Arbeid med rangerte tiltak i et fireårsperspektiv 

Styret diskuterte koordineringsgruppenes innspill til styrets tidligere vedtak i saken, 

og konkluderte med at man ville be koordineringsgruppene om kun å utarbeide 

handlingsplaner for 2014 nå i første omgang. Bakgrunnen for dette er at man er inne 
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i en prosess med utarbeidelse av mandat og ny avtale for MUSIT, noe som gjør det 

vanskelig å foreta strategiske valg i et lengre tidsperspektiv, før man vet hva 

mandatet til MUSIT blir. Det er også vanskelig for styret å prioritere oppgaver før 

man har sett resultatet av virksomhetsanalysen. Det bør dessuten være det nye 

styrets oppgave å utarbeide en strategi for nye MUSIT på bakgrunn av den nye 

avtaleteksten og mandatet. 

 

I diskusjonen rundt rangerte tiltak i et fireårsperspektiv ble det understreket at 

prosessen med å utvikle løsninger for flere samlinger og fagområder ikke måtte 

stoppe opp, og at svaret til koordineringsgruppene burde gi en beskrivelse av status 

og videre prosess fram mot en ny avtale, et nytt styre og en strategi for MUSIT. 
 

O-sak 07/2-13 Tertialrapporter 

 Tatt til orientering. Koordineringsgruppene berømmes for gode og informative rapporter. 

  

O-sak 08/2-13 Webstatistikk 

 Tatt til orientering. Statistikkene er veldig nyttige. 

  

D-sak 09/2-13 Eventuelt 

 Det ble besluttet at neste styremøtet avholdes den 19. september som et fysisk møte i 

Bergen. 
 

 

Jarle Ebeling 

referent 

 


