
Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen  

Referansegruppe Aksesjon/mottak 
Tilstede: 
Solfrid Hjelmtveit (UM), Jenny Kalseth (VM), Tanja Larssen (TMU), Tommy Prestø (VM), Margrete 
Simonsen (KHM), Kristine Sørgaard (AM), Odile Wallerath (TMU), og Tor Waraas (UM).  
Eirik Rindal (FKS prosjektleder) og Susan Matland (MUSIT daglig leder)  
 
Tid: Torsdag 12. januar kl. 1000-1045. 
Sted: 
https://videobro.no/invited.sf?secret=5VAhtRx.JZ_KgkPkoWtpPQ&id=059068975 
 
Sak 1. Introduksjon 
Alle sa hei! 

Sak 2. Introduksjon til temaet 
Susan ga en introduksjon til dagens tema, og påpekte at vi har som oppgave å beskrive de 
overordnende prosesser og at arbeidet skal resultere i en minimumsstandard for hva 
museene må ha med i sine rutiner. Det ble understreket at alle museene må lage lokale 
implementeringer av rutinene.  
 
Sak 3. Avgrensninger og rammer.  
Generell diskusjon om hva Aksesjon og mottak skal omfatte. Noen av spørsmålene som ble 
diskutert var: 
Hva med gaver, henvendelse for andre type samlinger som ikke faller inn i museenes 
innsamlingspolitikk, ansvarsområder? Arbeidet i forhold til arkeologisk materiale og MUSITs 
– aksesjonsmodul?   
Trenger ulike rutiner for håndtering av materiale som er levert i bl.a. butikken, og hvordan 
forskere arbeider? 
Trenger rutiner for intern og ekstern bruk som ikke er personavhengig?  
 
Kulturhistorisk materiale: utfører stort sett de samme arbeidsoppgavene.  
Forskjellige rutiner for arkeologisk materiale og annet kulturhistorisk materiale som 
etnografisk, kirkekunst, Samí m.m. Alt arkeologisk materiale blir aksesjonsført i MUSITs 
aksesjonsmodul.  
Naturhistorisk materiale: Ulike rutiner, avhengig av samling/materiale. Ingen 
aksesjonsmodul i MUSIT. 
 
Sak. 4. Møteplan & arbeidsmetode 
Nestemøte blir onsdag den 31. januar kl. 1000-1100.  
Susan lager et utkast til forslag til rutiner/policy slik at museene har et dokument som 
utgangspunkt i det videre arbeidet.   
Utkast sendes til gruppen senest 22. januar slik at museene har tid til å starte en intern 
diskusjon.   
 
Sak 5. Spectrum 
Spectrum standarden dekker det aller meste av det vi trenger. Alle deltakerne sjekker hvor 
godt denne passer inn med arbeidsprosessene på sitt museum. 
 
Referent Susan Matland, Oslo 18.01.2018 
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