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Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes 
samlingsforvaltning - høringssvar fra NTNU Vitenskapsmuseet 
 

Det vises til utsendt rapport om felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning 

med høringsfrist 12.09.2018.  

Museene er bedt om å svare på følgende spørsmål: 

Dekker hver minimumsstandard det rutinen bør inneholde?  

Er flytskjemaene et godt utgangspunkt for å lage lokale rutiner, evt. hva må endres? 

 

NTNU Vitenskapsmuseets samlingspersonale ga mange konkrete innspill direkte til prosjektgruppa 

på høringsmøtet den 05.09.2018. Vi vil i tillegg kommentere spesielt det som går på materiale 

utarbeidet i prosjektet som nå ikke følger rapporten, samt resultat fra arbeid med Policy.  

Det ble opprettet ni referansegrupper: Analyse, Mottak, Lån, Policy, Bevaring, Sikring, 

Dokumentasjon, Foto og Feltarbeid. Dette har resultert i 14 rutiner. I mange av disse gruppene er det 

lagt ned mye verdifullt arbeid og forsøk på samordning mellom museene. Vi synes det er svært viktig 

å ivareta dette resultatet både i form av produktene gruppene har utarbeidet, men også de 

holdningsendringer og den positive felles kulturbyggingen som har foregått. Rutiner og flytskjema 

som nå er sendt på høring, reflekterer ikke fullt ut arbeidet som gruppene har lagt ned. Vi vil derfor 

påpeke behovet for at UHR-m i sin rapport får tilsendt en større del av materialet som er utarbeidet i 

prosjektet, f.eks.at forslag til skjema legges som appendiks i sluttrapporten. Tilsvarende gjelder 

tilgjengeliggjøring av dokumentasjonen på nettsider for museenes personell. I MUSIT-wikien 

mangler informasjon fra gruppene Bevaring, Sikring, Dokumentasjon, Foto eller Felt, men utsendte 

rutiner viser jo at gruppen har arbeidet med prosjektet. Tilsvarende gjelder utarbeidede retningslinjer 

for prøveuttak. 
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Når det gjelder arbeid med Policy, savner vi konkrete resultat. Gruppa skulle lage en oversikt over 

hvilke policyer museene bør ha for sin samlingsvirksomhet og hvilke temaer disse skal inneholde. Det 

er ikke klart for oss om resultatene mangler eller om de ikke er sammenfattet og i en form som kan 

inngå i rapporten. Denne gruppa kunne diskutert behovet for en overordnet samlingsplan ved 

museene. Gruppa kunne pekt på behovet for å forankre samlingsarbeidet i skriftlige policyer og deres 

kobling til juridiske forhold som gjeldende lover, regler, konvensjoner og retningslinjer. Spectrum 

påpeker hvor viktig det er at utarbeiding, tolkning og implementering av rutiner reflekterer museets 

policy. God forankring av de 14 rutinene blir tydeligere hvis museet har en samlingsplan og en 

struktur for samlingsforvaltning. Gruppa kunne også diskutert implementering av de 14 rutinene ved 

museene. Er det en forventning om at alle museene implementerer alle rutinene? Hvordan skal museet 

innarbeide en rutine? Hvordan vedlikehold og revisjon av rutiner løses?  

Gruppe Policy kunne pekt på roller og funksjoner ved museene. Det ville gjort de enkelte rutinene 

tydeligere enn de er nå. Et eksempel er rutinen «Lån inn». Der er det ubestemte pronomenet «man» 

flittig brukt. Hvem skal kunne sende forespørsel om innlån av objekter til museet? Der det i rutinene 

står «man», så kunne en overordnet policy vært tydelig på ansvarsfordeling internt i museet. 

Et annet viktig tema som denne gruppa kunne arbeidet med et definisjoner og avgrensning for rutiner 

som utarbeides. Gruppa kunne definere at rutinene skal gjelde for objekter i vitenskapelige samlinger 

med tilhørende dokumentasjon. På den annen side kan ikke-vitenskapelige samlinger og arkiv uten 

kobling til vitenskapelige samlinger defineres ut. Her kunne en også diskutert forholdet til objekter 

museet låner fra andre samlinger.  

Vi forstår at de involvert museene er ulike i innhold og organisering, men etterlyser likevel tekst som 

setter de ulike minimumsstandardene og flytskjemaene inn i et rammeverk.  

Rekkefølgen av minimumsstandardene burde være i en logisk rekkefølge fra planlegging av feltarbeid 

til bruk/analyse av objekter i samlingene og avhending. Vi viser til virksomhetsanalysen som har 

gjennomarbeidet rekkefølgen og terminologi som Felles kvalitetssystem bør bruke.  

Flytskjema som er utviklet, trenger med andre ord en mere konkret utdyping i konkrete retningslinjer 

og skjema som til dels er utviklet i de ulike referansegruppene. Flytskjemaene er pr. i dag en meget 

generell beskrivelse av trinn i en arbeidsprosess, men har f.eks. ingen definisjoner av sentrale 

begreper eller konkrete forslag til hvordan arbeidsprosessene skal integreres i eksisterende og 

planlagte MUSIT-systemer. I henhold til den overordnede prosjektbeskrivelsen for felles 

kvalitetssystem, har man heller ikke utviklet felles begreps- og rollebeskrivelser som forenkler 

kommunikasjon og standardiserer oppgaver, og en har kun delvis utviklet rutiner, retningslinjer og 

andre operative dokumenter for å understøtte arbeids og dataflyt. Vi mener skjemaene også kunne 

vært sendt på høring sammen med minimumsstandardene og flytskjemaene. Det er lagt ned mye 

innsats i enkelte grupper på å jobbe fram skjema med innhold som kan fungere på tvers av 

fagområdene. Skjemaene vil i mange tilfeller være det praktiske arbeidsverktøyet som mange ved 

museene vil bruke. Derfor kunne de like gjerne vært sendt på høring.  
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For flere av skjemaene som er utarbeidet nå, så er skjema kun et steg på vegen mot det vi faktisk 

ønsker/trenger - en digital løsning som er integrert i MUSITs databaseløsninger. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Solveig Bakken, 

Forsknings- og samlingssjef 
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