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Referat fra møte i Felles Koordineringsgruppe den 4. november
2020, kl. 1130-1230
Tilsted: Knut Bergsvik (UM), Wenche Brun (AM), Kristian Hassel (VM), Gunnhild
Marthinsen (NHM), Bernt Rundberget (VM), Heini Rämä (TMU), Jenny Smedmark (UMleder for natur), Espen Uleberg (KHM), Susan Matland (daglig leder), og Tanja Larssen
(UMAK).
Meldtforfall: Monica Kristin Hansen (UMAK-leder for kultur)

24/07-2020 Informasjon fra eiermøte den 27. november 2020.
Susan informert fra eiermøte den 27. november.
Eierne har sluttet seg til å benytte felles databaseløsninger for museene. De ønsker å
igangsette et forprosjekt-alternativ 2 for naturhistoriske samlinger som skal ledes av NTNU
eller UiB.
Alternativ 5 for kulturhistorie igangsettes fra 01.01.2021.
Styret skal komme med en helhetlig finansieringsmodell for disse to.
Neste styremøte er den 8. desember og neste eiermøte er den 15. november.
I begge modellene er det ikke lagt inn behov for en daglig leder. Fra 01.01.2021 vil ikke
Susan lenger ivareta funksjonen som daglig leder.
Nåværende samarbeidsavtalen gjelder til årsmøtet 2021 (19. februar 2021). Til årsmøtet må
det legges frem et utkast til en avtale mellom universitetene. Det er UiO som vil har ansvaret
for dette.
Felles koordineringsgruppene er regulert av nåværende samarbeidsavtalen og vedtekter, og
sitter formelt inntil årsmøtet i februar.

25/07 – DigitaltMuseum og UNIMUS 2
Det ble stilt spørsmål ved en epost sendt fra KHM 01.12.2020 til medlemmer av FKG kultur
og museumsdirektørene, om opprettelse av en oppdatert UNIMUS-portal. Medlemmer av
FKG var kritisk til KHMs fremgangsmåte i saken og mente saken skulle vært lagt frem til
FKG til diskusjon. Det ble påpekt at KHMs fremgangsmåte vil kunne ha negativ påvirkning
for samarbeidet mellom universitetsmuseene og KulturIT om DigitaltMuseum.
Espen informerte om at dette var et samarbeid mellom KHM og USIT som oppstod da det var
ledig utviklingskapasitet ved USIT, og at KHM da måte handle fort for å unngå en
nedleggelse av UNIMUS-portalen fra 1. desember. Prosjektet ble igangsatt for å få mer tid
inntil alternative løsninger var på plass. Espen informert om at nye UNIMUS ikke er tenkt
som en permanent løsning og det ikke foreligger noen plan for videre finansiering av drift og
utvikling av denne løsningen. KHM ser også på muligheten for å tilgjengeliggjøre
kulturhistoriske samlinger i DigitaltMuseum.
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FKG ber KHM, så fort som mulig, om å sende ut en ny email til alle FKG medlemmer og
museumsdirektørene med mer informasjon om prosjektet og bakgrunnen for dette. I emailen
skal det presiseres at den nye UNIMUS portalen er en midlertidig løsning for de
kulturhistoriske samlingene og at KHM vurderer DigitaltMuseum som et reelt alternativ for
nettpublisering.

26/07- Eventuelt
Når daglig leder funksjonen ikke lenges finnes, er ønskelig at lederne for natur og kultur
(Jenny og Monica) får innkalling og sakslister til styremøtet fram til årsmøtet i februar 2021.
Susan formidler dette ønske videre til styret.
Neste FKG møte blir torsdag den 17. desember kl. 1400-1500.
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