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Referat fra Felles Koordineringsgruppemøte, 16. september 2019, kl. 1000 – 1200.  

 

Til stede: 

Knut Bergsvik (UM), Wenche Brun (AM), Monica Kristin Hansen (UMAK), Kristian Hassel 

(VM), Gunnhild Marthinsen (NHM), Jenny Smedmark (UM), Heini Rämä (TMU), Espen 

Uleberg (KHM) 

 

Andre: Susan Matland (MUSIT) 

Forfall: Stian Finmark (RA) - permisjon 

 

24/04-2019 Informasjon om evaluering av MUSIT, ekstraordinært årsmøte den 22. august 

2019, og styremøte den 10. september, oppnemning av personer til referansegruppe for 

styret. 

Susan ga en orientering om den videre prosessen og styremøte den 10. september.  

På styremøtet ble det opprette en referansegruppen med representanter fra museene.  

I mandatet til styret står det at «Det det skal opprettes en referansegruppe med en representant fra 

hvert av museene. Styret fastsetter mandat for referansegruppen. Styret oppnevner medlemmer i 

dialog med museene».  

 

Referansegruppen skal ikke erstatte medlemmene i koordineringsgruppen, men den skal støtte 

styret i forbindelse med oppfølgingen av Deloitte's evalueringsrapport på et overordnet strategisk 

og faglig nivå.   

 

De følgende personer ble oppnevnt til å sitte i referansegruppen:  

 

Torkild Bakken Vitenskapsmuseet, NTNU 

Asbjørn Engevik Universitetsmuseet, UiB 

Ingrid Louise Flatval Kulturhistorisk museum, UiO 

Jan T. Lifjeld Naturhistorisk museum, UiO 

Arne Johan Nærøy Arkeologisk museum, UiS 

Geir Rudolfsen Norges arktiske universitetsmuseum, UiT  

 
Det er viktig at FKG medlemmer har god kontakt med medlemmer i referansegruppen. Det er en 

ønske fra FKG at lederne for FKG skal kunne delta på styremøte den 15. oktober i Bergen. Susan 

skal tar dette opp med styrelederen.  

 

Det er ønskelig med et Skypemøte i begynnelsen av oktober i forbindelse med styremøte den  

15. oktober for at FKG bl.a. skal kunne diskutere evalueringsrapporten. Susan sender en Doodle 

for å finne tidspunkt for et Skypemøte.  

 

25/04-2019 Orientering om utviklingsarbeid. Marinevertebratmodulen, Produkteierstilling  

Susan ga en muntlig orientering av arbeidet rundt marineevertebratmodulen som gikk i 

produksjon mandag den 16. september. Det vil nå settes i gang testing av systemet og etter hvert 
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migrering av data. Arbeidet med entomologimodulen starter opp snarest og det er planen at 

moduleringsarbeid samt migrering av data blir ferdig innen mars 2020.   

 
26/04-2019 Orientering – Handlingsplan juli – desember 2019.  

Handlingsplan:  

01 Plan for avvikling av gamle Delphi-systemet og 02 Modularbeid objektmodulen.  

Til årsskifte har det gått ca. to år siden det ble vedtatt en plan for avvikling av gamle Delphi-

systemet og modularbeid på objektmodulen. Tiden er inne for at FKG tar en gjennomgang av 

planen for en eventuell justering.  

 

Det ble enighet om å utvide FKGmøte i november til to dager for å ha god tid å diskutere saken.  

 

06 Kommunesammenslåing. Espen, Torkel Johansen og Ellen Jordal skal ha et møte for å 

forberede nest års sammenslåing.  

13 Joiksamlingen. Monica informerte at arbeidet som starte opp i oktober.  

 

27/04-2019 Eventuelt    

Espen informerte om fremdriften med ADED prosjektet. Det har blitt lagt ut en Doffin utlysning 

for utviklingsarbeid med fristen den 16. september. Planen er at programmering av arbeidet skal 

ha start opp mot slutten av året og at det videreføres utover i 2020.  

 

Arbeidet med ADED prosjektet bør ses i sammenheng med arbeidet med handlingsplan for 2020.  

 
Referent: Susan Matland, 17. september 2019.  

 


