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Til:
Torkild Bakken (VM, meldt forfall) Wenche Brun (AM), Asbjørn Engevik (UM), Stian Finmark
(RA), Monica Kristin Hansen (TMU), Jon Lønnve (NHM), Birgit Maixner (VM), Jenny
Smedmark (UM), Heini Rämä (TMU), Espen Uleberg (KHM)
Andre:
Tanja Larssen (MUSIT)
Eirik Rindal (NHM)

Referat fra Felles Koordineringsgruppemøte, 26. september kl.
1000-1200.
Møtet finner sted onsdag 26. september 2018, kl. 1000 – 1200 Kulturhistorisk Museum –
seminarrommet (St.Olavsgate 29). https://www.uio.no/om/finnfram/omrader/sentrum/se11/
43/04-2018 Felles Kvalitetssystem
Sakspapir: Sluttrapport for Felles kvalitetssystem. Muntlig orientering om høringssvar ved Eirik Rindal
(via video).
Frist for høringssvar fra universitetsmuseene gikk ut 15 september.
Rapport med høringssvar er sendt på sirkulasjon til prosjektets styringsgruppe og disse oversendes
Felles koordineringsgruppe før møtet 26.sept. Ferdig rapport skal oversendes MUSITs styre innen
utgangen av uke 39.
Eirik Rindal deltok på møtet på video. Han orienterte om arbeidet med felles kvalitetssystem og de
innkomne høringssvarene. Han hadde hatt en møteserie på museene, og presentert resultatene fra
arbeidet med Felles Kvalitetssystem. Alle museene var positive til resultatene av arbeidet. De fleste
innkomne høringssvarene er ganske knappe. KHM påpeker i sitt svar at det er brukt mye ressurser til
dette prosjektet, og VM henviste til dette og sa seg enig i det under møtet. Prosjektet fremhever at
dette har vært vel anvendt tid fordi det har gitt god forankring for en slik felles overbygning av
rutiner på museene, og har skape bedre forståelse for felles løsninger på universitetsmuseene.
I hovedsak er resultatet av arbeidet at den britiske SPEKTRUM-standarden, med noen tilpasninger,
blir en norm for museumsrutinene. Tidligere har Kulturrådet oversatt SPEKTRUM versjon 4, med
tanke på at den skal brukes av alle museer i Norge. Etter at MUSIT gjorde sitt arbeid på grunnlag av
SPEKTRUM versjon 5, vil nå kulturrådet videreføre dette arbeidet og lage en norsk versjon av dette
dokumentet.

12:00: Felles lunsj i lokalet
12:45: Oppstart Fellesmøte DBK og FKG
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