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Alternativ 2 og alternativ 5, fremover
På UDir-BOTTmøte den 6. november ble begge alternativene presentert av MUSITs styrelederen
Gøril Heitmann. Johannes Falk Paulsen (UiO) og Gøril Heitmann (UiT/MUSIT) fikk i oppgave om å
se på mandatet for Alternativ 2 forprosjektet på nytt for å sikre UiOs deltagelse.
I styremøtet 29. oktober konkluderte styret med å anbefale å gå videre med et forprosjekt for alternativ
2 som vil innebære bl.a. at det gjennomføres en RFI (Request for Information) med alternativ 5 som
ramme for videre drift og forvaltning.
På styremøtet 20. november deltok Lars Oftedal (USIT) og Håkon Glørstad (KHM) for å gi en
presentasjon av alternativ 5. Vedlikehold og drift av systemet antydes å bli det sammen som det er i
dag. Det vil i perioden 2021 – 2023 prioriteres utvikling av de kulturhistoriske samlinger. Videre
utvikling av de naturhistoriske samlingene er det ikke tatt stilling til per dato. Styringsmodellen blir
en flatmodell med en styringsgruppe som består av museumsdirektørene.
Rapporten fra arbeidsgruppens nedsatt av UiB og NTNU anbefalte alternativ 2 og valg av en eller to
eksisterende internasjonale løsninger på CMS, og flytting av datasamlingene (både kultur og natur) inn
i disse.
Etter at styret har diskutert de to alternativene i flere runder er styrets anbefaling til
universitetsdirektørene at det benyttes felles løsninger for universitetsmuseene med hensyn på
hovedsystemene innen kultur og natur. Systemporteføljen kan inneholde flere ulike, men integrerte
systemer.
Basert på evalueringsrapporten fra 2019 og oppfølging av denne gjennom styrets arbeid, rapporter
m.m. anbefaler styret det følgende:
1. Det igangsettes et forprosjekt for alternativ 2 begrenset til naturhistoriske samlinger
(«natur»), ledet av UiB eller NTNU.
2. Alternativ 5 realiseres for kulturhistoriske samlinger («kultur») med en felles rammeavtale
mellom UiO og de øvrige museene og med oppstart 1. januar 2021.
(Johannes Falk Paulsen (UiO) ønsker at spørsmålet om ledelse forprosjektet for alternativ 2 begrenset
til naturhistoriske samlinger («natur»), bør besluttes på et senere tidspunkt.)
Vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

MUSIT. V-SAK 12/04-2020OG V-SAK 13/04-2020. EIERMØTE 27.11.2020

1

MUSIT-Eiermøte
SAK NR:
FRA:
TEMA:
NOTATDATO:

2020

V-Sak 13/04-2020
SEKRETARIATET FOR MUSIT
Lønn – daglig leder når MUSIT går over i ny form
24.11.2020

Lønn-daglig leder når MUSIT går over i ny form
Vi viser til brev sendt til universitetsdirektørene, datert 05. november, fra UiOs IT-direktør
Lars Oftedal, om avvikling av daglig leder rollen i MUSIT og finansiering av videre
lønnsutgifter.
I de foreslåtte nye modellene for en videreføring av MUSIT samarbeidet er ikke rollen som
daglig leder videreført. En ny styringsmodell for MUSIT vil mest sannsynlig iverksettes
allerede fra 01.01.2021.
UiO mener at videre lønnsutgifter til daglig leder bør dekkes av medlemmene etter samme
fordelingsnøkkel som i MUSIT samarbeidet. UiO tilbyr seg å dekke overheadkostander.
MUSITs styre anbefaler eiermøtet å finne en løsning for finansiering av daglig leders lønn
frem til hun går av med pensjon.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

MUSIT. V-SAK 12/04-2020OG V-SAK 13/04-2020. EIERMØTE 27.11.2020

2

