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Innkalling til styremøte i MUSIT 4. april 2016 

 

Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU  

Tor Holmen, Uninett 

Mari Høgestøl, Arkeologisk museum, UiS 

Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO 

Pål Vegar Storeheier (styreleder), Norges arktiske universitet, UiT 

 

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)  

Møtet avholdes den 4. april 2016 kl. 1030-1130, som videomøte (appear.in/MUSIT). 

Saksliste 

V-sak 15/4-2016 Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 19. februar 2016 

Sakspapir: Referat fra møtet 19. februar 2016 

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes. 

 

V-sak 16/4 – 2016 MUSIT Ny IT-arkitektur, Planleggingsfase. 

Orientering per 18. mars 2016.  

Sakspapir: Notat  

Forslag til vedtak: Styret tok notatet om planleggingsfasen av MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering. 

 

V-sak 17/4-2016  

Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning – Forprosjekt. Rapport.  

Sakspapir: Rapporten.   

Forslag til vedtak: Styret tar Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning – 

Forprosjekts rapport til orientering.  

 

V-sak 18/4-2016  

Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning – Forprosjekt.  

Oversendelse brev til UHRM. 

Sakspapir: Notat. 

Forslag til vedtak: 

Forslag til vedtak:  

Forprosjektets rapport oversendes til UHRM med følgende anbefaling og kommentarer.  

 

MUSITs styre ser fordeler at museene i størst mulig grad utarbeider et felles kvalitetssystem for 

universitetsmuseenes samlingsforvaltning. MUSIT ble ikke bedt om å komme med forslag til 

organisering av et eventuelt hovedprosjekt for et felles kvalitetssystem, men vil allikevel ønsker å 

komme med noen anbefalinger for det videre arbeidet:  
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Oslo 18.03.2016 

Susan Matland,   

Sekretær til styret for MUSIT 

Punkt 1. Styret anbefaler at UHRM beslutter å gjennomføre et hovedprosjekt for felles kvalitetssystem 

for universitetsmuseenes samlingsforvaltning på bakgrunn av forprosjektets rapport og de styrende 

dokumenter nevnt i rapporten. Det anbefales at prosjektet startes opp snarest for å dra nytte av 

forprosjektets arbeid og de arbeidene som MUSIT gjennomfører i tilknytning til MUSITs prosjekt Ny 

It-arkitektur.  

 

Punkt 2. Styret anbefaler at UHRM nedsetter en styringsgruppe, inntil tre til fire personer, som er 

ansvarlig for gjennomføring av hovedprosjektet.  Det bør engasjeres en prosjektleder med ansvar for 

å lede prosjektet i samarbeid med styringsgruppen.  

 

Punkt 3. Styret anbefaler at det nedsettes ulike arbeidsgrupper, med den nødvendige kompetansen 

innenfor museenes helhetlige samlingsforvaltning, for å se på arbeidsprosesser hvor det er 

formålstjenlig å utarbeide felles rutiner og retningslinjer.  

Punkt 4. For at prosjektet skal kunne ha fremdrift og kunne lykkes, er det viktig at museene også 

prioriterer arbeidet internt, samtidig som de setter av tilstrekkelige ressurser til prosjektet. 

Punkt 5. MUSIT har ikke kapasitet til å ta på seg ansvar for å lede et hovedprosjekt. Ansvar for å lede 

og organisere hovedprosjektet bør legges til et av museene.  

 

D-sak 19/3-2016  Eventuelt  

 


