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Oslo, 26.6.2014 

Referat fra styremøtet i MUSIT 13.6.2014 

 
Til stede: Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet), Jarle Ebeling (sekretær), Mari Høgestøl (Arkeologisk 

museum), Tor Holmen (Uninett) og Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder). 

 

Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum) var forhindret fra å møte, og Espen Uleberg (Kulturhistorisk 

museum, 1. vara.) møtte i hans sted. Steivor Bjarghov (NTNU IT) deltok i møtet under D-sak 02/2-14. 

 

Saksliste 

V-sak 01/2-14 Godkjenning av referat fra møtet 28.3.2014 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

  

D-sak 02/2-14 Virksomhetsanalysen 

 Steivor Bjarghov, prosessleder for arbeidet med Virksomhetsanalysen, gjennomgikk 

rapporten med spesiell vekt på interessenter, roller personer i museene har i forbindelse med 

virksomheten, og de forskjellige prosessene beskrevet i analysen (innsamling, etablere 

objekt/dokument i samling, tilgjengeliggjøring og bevaring/ konservering). Styret berømmet 

arbeidet med rapporten og uttrykte en stor takk til alle som hadde deltatt i arbeidet med 

analysen og spesielt de tre som hadde ferdigstilt rapporten. (Gjennomgangen er vedlagt.) 

 

 Anbefalingene i rapporten var tydelige og gikk ut på (i) å etablere et felles kvalitetssystem 

med felles begrepsapparat og rollebeskrivelser, (ii) å gjennomgå porteføljen av eksisterende 

IT-løsninger i museene, og (iii) å gjennomføre en informasjonsanalyse av arbeidsprosessene i 

samlingsforvaltningen. Av de tre anbefalingene ser styret det som sine primære oppgaver å 

følge opp (ii) og (iii). Punkt (iii) vil kreve kompetanse innen IKT og informasjonsanalyse. 

Punkt (i) vil være et arbeid UHR M og museene bør ta tak i. 

 

 Rapporten vil bli sendt til relevante parter og aktører så som UHR M, museene, universitetene 

og Kunnskapsdepartementet. Man bør også tenke på om det kan gjøres en nyhetssak ut av 

rapporten ved f.eks. å legge den ut på sosiale medier og sende den til relevante e-post-lister 

som f.eks. Museumsnett. 

 

V-sak 03/2-14 Oppnevning av medlemmer til, og ledere av, koordineringsgruppene 

 Vedtak: Medlemmer til de to koordineringsgruppene oppnevnes i henhold til de 

innsendte forslagene fra museene. Eirik Rindal, NHM, oppnevnes som leder av 

koordineringsgruppen for naturhistorie, og Espen Uleberg, KHM, oppnevnes som leder 

for koordineringsgruppen for kulturhistorie. 

 

 Espen Uleberg forlot møtet under behandlingen av hvem som skulle lede 

koordineringsgruppen for kulturhistorie. 

 

D-sak 04/2-14 Utlysning av stillingen som daglig leder 

Styret diskuterte utlysningsteksten og hadde noen mindre forslag til endringer som styreleder 

inkorporer i utlysningsteksten. Det tas sikte på å lyse ut stillingen før sommeren med 

søknadsfrist 31. august og med tanke på ansettelse seinest 1.1.2015. Utlysningsteksten bør 

også publiseres rett over sommeren. En "letekomité" bestående av lederne for 

koordineringsgruppene får i oppdrag å sikre at utlysningsteksten når relevante personer og 

miljøer. 

 

Styreleder utarbeider annonsetekst basert på den fulle utlysningsteksten. 

 

V-sak 05/2-14 Avtale MUSIT – USIT om daglig leder og støttetjenester 

 Vedtak: Det inngås en avtale mellom samarbeidstiltaket MUSIT og Universitetet i Oslo 

om daglig leder og administrative tjenester med det forbehold om at adgang til bruk av 

møterom inngår i paragraf 3, Lokaler og infrastruktur og at støttetjenester til arkiv, 

HMS og HR inngår i de administrative tjenestene MUSIT kjøper av UIO. 
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 Styreleder avklarer med UiO hvem daglig leder rapporterer til i rent personaladministrative 

forhold. Dette skal ikke være IT-direktøren. 

  

D-sak 06/2-14 Rapportering på handlingsplan 

 Styret berømmet koordineringsgruppene for rapportene, som gir et godt innblikk i det daglige 

arbeidet i MUSIT og ved museene. 

 

V-sak 07/2-14 Budsjett, regnskap og prognose for 2014 

 I prognosen for 2014 er det satt av 462 000 kr til lønn til daglig leder. Det er nå klart at daglig 

leder ikke vil kunne bli ansatt før 1.1.2015. Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT har også 

fått en permisjon på 60 % av en full stilling fra 15. april og ett år framover. Styret vil derfor 

omdisponere frigjorte midler til andre formål. 

 

 Vedtak:  

1. Det settes av 100 000 kr til en ekstern prosessleder i forbindelse strategi-seminaret i 

regi av styret. 

2. Det settes av 200 000 kr til uforutsette utgifter og ev. ekstrautgifter til et 

konsulentoppdrag i forbindelse med ansettelse av daglig leder. 

3. Det settes av 45 000 kr til betaling av de administrative støttetjenestene MUSIT 

kjøper av UiO som del av avtalen om daglig leder. 

4. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne bruk av midler som følge av permisjonen i 

drifts- og utviklingsorganisasjonen. Disse midlene skal primært tilfalle 

kulturhistorie. 
5. Styret tar overskridelsen av budsjett og prognosen for arbeidet med 

Virksomhetsanalysen til etterretning. 

6. Styret tar en ny vurdering av eventuelle frigjorte midler etter 2. tertial. 

 

O-sak 08/2-14 Brev fra koordineringsgruppene til museene om opprettelse av et databasekoordinator-

nettverk 

 Styret tok brevet til orientering. 

 

D-sak 09/2-14 Dialogmøte med museene 

 Styret diskuterte om dialogmøte burde komme før eller etter UHR M-møtet og før eller etter 

et styremøte. Man kom fram til at det burde gjennomføres før UHR M-møtet, slik at saker 

man tok opp i dialogmøte også kunne adresseres og diskuteres i UHR M. Dialogmøte burde 

komme før et styremøte samme dag, slik at styret kunne oppsummere dialogmøtet. Dette 

betyr at man forsøker å få til et møte med ledelsen ved museene onsdag 15. oktober ca. 10.30 

til 14.00. 

 

 Styreleder tar kontakt med leder av UHR M, Marit Hauan, slik at oppfølging av dialogmøtet 

med MUSIT kan bli en sak på UHR Ms møte den 16. oktober. 

  

D-sak 10/2-14 Eventuelt 

 To saker ble meldt under Eventuelt: 

 1. Orientering om hvordan brevet fra styret til universitetene om ressurser til oppgradering 

av IT-arkitekturen hadde blitt mottatt og behandlet ved universitetene. 

 MUSIT har foreløpig ikke fått noen offisiell respons fra universitetene, men ved NTNU har 

saken havnet hos IT-sjefen, ved UiT hos direktøren og ved UiO hos underdirektøren i Enhet 

for lederstøtte. Ved Universitetet i Stavanger havnet saken først på museet, men er nå sendt 

tilbake til universitetet sentralt. 

 

 2. Styrets strategiarbeid 

 Styret diskuterte hvordan man skulle legge opp arbeidet med å utforme en strategi for 

MUSIT. Det er viktig å komme i gang med dette arbeidet like over sommeren, slik at man kan 

diskutere strategi i dialogmøtet med museene i oktober (jf. D-sak 09/2-14). Følgende ble 

bestemt: 
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 Styreleder setter opp forslag til tidspunkt for et strategi-seminar i september. 

 Hele styret, inkl. varamedlemmer og lederne av koordineringsgruppene deltar på 

seminaret. 

 Solveig Bakken skriver et innledende dokument om arbeid med strategi med basis i 

bl.a. i Virksomhetsanalysen. 

 Solveig Bakken undersøker om NTNU har avtaler med firmaer eller institusjoner som 

kan forberede og lede strategi-seminaret. 

 Det settes av 100 000 kr i budsjettet til en ev. ekstern prosessleder for strategi-

seminaret. 

 


