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Oslo, 19.6.2012 

Referat fra styremøtet i MUSIT 24.5.2012 
 

Henrik von Achen (UiB), Arne Bjørlykke (NHM), Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Svein 

Glenndal (DUG, sekretær), Susan Matland (KHM), Lars Oftedal (UiO), Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder), 

Arne Johan Nærøy (AM). 

 

Arne C. Nilssen (TMU) møtte for Marit Hauan (TMU) 

 

Siri Jansen (UMiB) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør) var forhindret fra å møte. 

 

 

Saksliste 

V-sak 01/2-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.2.2012 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

O-sak 02/2-12 Endringer i styret 

 Endringer i styret ble tatt til etterretning 

 

O-sak 03/2-12 Tertialrapport, 1. tertial 

 Tertialrapporten ble tatt til etterretning 

    

V-sak 04/2-12 Godkjenning av organisering og mandat for faggruppe for web 

 Det ble fremmet to alternative endringsforslag. 

 

 Alternativ A: 

  

 1. Det opprettes en faggruppe for portalisering og tilgjengeliggjøring, portalgruppe. 

 

 2. Faggruppen skal minst ha ett medlem fra hvert universitetsmuseum og dekke både 

kulturhistorie og naturhistorie. Det skal være balanse i representasjon mellom naturhistorie 

og kulturhistorie. Lederne av koordineringsgruppene skal være medlem i faggruppen. 

 

 3. Faggruppen får følgende mandat: 

 

 Foreslå prioritering av samlinger for publisering i egne, i eksterne portaler eller som 

åpne data 

 Foreslå hvilke metadata som skal følge objektene som publiseres 

 Foreslå funksjonalitet i egne portaler 

 Foreslå kvalitetsnivå på metadata 

 Utrede forslag til felles fotopolicy som skal behandles 

 Utarbeide handlingsplan for hvordan universitetsmuseene kan møte fremtidige krav 

om åpenhet og tilgjengelighet av data og integrering i forvaltningsløsninger. 

 

 Alternativ B fra Arne Bjørlykke: 

 

 Styret foreslår at koordineringsgruppene utreder portalløsninger. Koordineringsgruppene kan 

nedsette et portalutvalg med mandat å kartlegge nasjonale og internasjonale digitale nettverk. 

På bakgrunn av kartleggingen skal koordineringsgruppene vurdere behovet for nye portaler 

og hvordan portalene eventuelt kan knyttes til nasjonale og internasjonale strukturer. 

 

  

 Vedtak: Alternativ A ble vedtatt med 7 stemmer. Alternativ B fikk 2 stemmer. 
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V-sak 05/2-12 Prioritering av webarbeid 2012 

 Vedtak: 

 

1. MUSIT utfører webarbeid i 2012 med følgende prioritet 

i. Karttjeneste WMS 

ii. Publisering av fagtekster arkeologi 

iii. «Min samling» 

 

Kostnadene dekkes over «Web-satsing» 

 

2. Dersom det gjenstår midler etter at tiltakene under vedtakspunkt 1 er gjennomført, 

omdisponeres disse til andre prioriterte ekstratiltak som velges av lederne i 

koordineringsgruppene og daglig leder i samarbeid. 

 

 

V-sak 06/2-12 Tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes data på EUROPEANA/NORVEGIANA  

 Vedtak: Saken sendes til portalgruppa for utredning av konsekvenser. Utredningen må være 

ferdig innen 15. oktober. Saken behandles i styremøtet i november. 

  

V-sak 07/2-12 Oppretting av faggruppe for ny IT-infrastruktur 

 Det var diskusjon om utredning av ny IT-infrastruktur burde være en del av en større 

evaluering av MUSIT, eller om dette kunne starte uavhengig av denne evalueringen. Det ble 

poengtert at en evaluering av MUSIT burde gjøres i regi av Universitets- og høgskolerådets 

museumsutvalg. Axel Christophersen ønsket ikke at det skulle startes utredning av ny IT-

infrastruktur uavhengig av evalueringen av MUSIT. 

 

 Vedtak: DUG gis i oppdag å utrede ny IT-infrastruktur. Utredningen skal være ferdig innen 

15. oktober og forelegges styret i styremøtet i november. Vedtatt med 8 stemmer for og 1 

stemme mot. 

 

O-sak 08/2-12 Naturhistorie: Rapportering på handlingsplanen for 2012 og referat fra møter 

 Tatt til etterretning 

 

O-sak 09/2-12 Kulturhistorie: Rapportering på handlingsplanen for 2012 og referat fra møter 

 Tatt til etterretning 

 

O-sak 10/2-12 Mulighet for å avholde styremøter som videokonferanse 

 Tatt til etterretning. Det ble bemerket at viktige diskusjoner vanskelig kan gjøres med 

telefonmøter og videokonferanse, møtets form og innhold må vurderes før man bestemmer 

seg for å bruke videokonferanse. Det var enighet om at møtet i november må være et fysisk 

møte. 

   

D-sak 11/2-12 Eventuelt 

1. Henrik von Achen etterspurte mer detaljert statistikk for nettstedene og bemerket at det 

som ligger på unimus ikke er tilgjengelig på de store søkemotorene. 

2. Arne Bjørlykke informerte om at NHM undersøker mulighet for massedigitalisering ved 

enten å sende materiale til Paris, eller at produksjonslinjen for digitalisering flyttes til 

Oslo. Digitaliseringsarbeidet vil kunne gjøres i løpet av en måned. Dersom andre museer 

har noe de skal ha digitalisert kan de bli med på dette. 

3. Axel Christophersen foreslo at det startes et evalueringsarbeid som kan gi grunnlag for 

revidering av ny avtale om MUSIT. Styret mente at evaluering av MUSIT bør tas opp 

som sak i Universitets- og høgskolerådets museumsutvalg. 

 

 

Svein Glenndal 

referent 


