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 Innkalling til styremøte i MUSIT  

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

(MUSIT).  

Møtet avholdes den 12. februar kl. 10.00-12.00 som et videomøte.  

 

Saksliste  

 

V-sak 01/1-15 Godkjenning av referat fra møtet 09.12.2014  

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.  

 

V-sak 02/1-15 Årsberetning for 2014  

Sakspapirer: Utkast til årsberetning  

Forslag til vedtak: Årsberetningen vedtas og oversendes årsmøtet.  

 

V-sak 03/1-15 Regnskap for 2014 og utkast til forslag til budsjett for 2015  

Sakspapirer: Regnskap og budsjett  

Forslag til vedtak: Regnskapet tas til etterretning og forslaget til budsjett 

godkjennes og oversendes årsmøtet.  

 

V-sak 04/1-15 Strategidokument for MUSIT  

Sakspapirer: Endelig godkjenning og vedtak av strategiplanen.  

 

D-sak 05/1-15 IT-arkitekturprosjektet  

Sakspapirer: Opprettelse av styringsgruppe og forslag på ressurspersoner som 

inngår i gruppen (jf. D-sak 05/4-14)  

Styreleder/Daglig leder innleder til diskusjon.  

 

O-sak 06/1-15 Handlingsplan for 2015  

Sakspapirer: Saksnotat  

 

O-sak 07/1-15 Oppfølging av Virksomhetsanalysen. (jf. D-sak 08/4-14)  

Solveig Bakken orienterer.  

 

D-sak 08/1-15 Eventuelt  

 

Vedlegg:  

Sakspapirer 

 

 



 2 MUSIT styremøte 12.02.2015 - sakspapirene 

 

 

 
Oslo, 18.12.2014  

Referat fra styremøtet i MUSIT 9.12.2014  
Til stede: Solveig Bakken, Jarle Ebeling (sekretær), Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum og 

Pål Vegar Storeheier ( styreleder).  

 

Saksliste  
V-sak 01/4-14 Godkjenning av referat fra møtet 15.10.2014  

Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

D-sak 02/4-14 Strategidokument for MUSIT  

Strategidokumentet ble grundig diskutert i lys av høringssvarene fra museene, og det var enighet i 

styret om at utkastet som var sendt ut til høring i det store og hele kunne beholdes som det var.  

Sekretariatet og nestleder i styret fikk i oppdrag av styret å inkorporere de innspillene og endringene 

som fram i møtet, og så sende dokumentet på sirkulasjon til styret for endelig godkjenning og vedtak.  

 

V-sak 03/4-14 Handlingsplan for 2015  

Koordineringsgruppene i MUSIT hadde sendt inn én omforent handlingsplan med prioriterte mål og 

ressurser fordelt på hovedtiltakene:  

1. Fullføring / Ferdigstilling av påbegynt utviklingsarbeid  

2. Samordning og harmonisering av moduler, tabeller og kode  

3. Migreringer  

4. (Videre)Utvikling  

 

Styret var enig i prioriteringen mellom hovedtiltakene, men synes det var særs uheldig at en så stor del 

av utviklingsprosjektene ikke hadde fått estimert ressursbruken, og ber om at dette kommer på plass så 

snart som rå er.  

For å lette prosjektoppfølgingen internt i prosjektene og i styret, ser styret det som hensiktsmessig at 

alle prosjektene får utarbeidet en mer detaljert plan med klart definerte delmål.  

Vedtak: Handlingsplanen for 2015 ble vedtatt med følgende tillegg:  

1. Alle prosjekt med usikker ressursestimering må estimeres så snart som mulig  

2. Prosjekt som ikke får et ressursestimat innen rimelig tid, faller automatisk ut av 

handlingsplanen for 2015  

3. Lederne av koordineringsgruppene og faggruppelederne får i ansvar å påse at det foreligger 

ressursestimater for alle utviklingsprosjekt i handlingsplanen  
 

D-sak 04/4-14 Årsrapporter fra koordineringsgruppene  

Årsrapportertene ble tatt til etterretning og styret ga uttrykk for at det har stor nytte og glede av å lese 

denne typen rapporter.  

 

D-sak 05/4-14 Organisering og oppstart av IT-arkitektur-prosjektet  

Tor Holmen gikk gjennom noen av utredningene og dokumentene som ligger til grunn for ønsket om 

en IT-arkitektur-oppgradering, og presenterte også en overordnet skisse av en type IT-arkitektur.  

Styret diskuterte en rekke elementer og utfordringer i forbindelse med prosjektet, bl.a. at daglig leder 

ikke er på plass enda. Etter styrets mening haster det med å få på plass en styringsgruppe for prosjektet, 

og å sette i gang et forprosjekt med utgangspunkt i de 2  
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foreliggende utredningene. For at et slikt forprosjekt ikke skal forsinkes unødig, bør det få en MUSIT-

ekstern prosjektleder.  

Styreleder og nestleder fikk i oppdrag å komme opp med forslag på personer som kan utgjøre en 

styringsgruppe, og kontakte disse personene med tanke på å få opprettet en operativ styringsgruppe 

rett over nyttår.  

 

D-sak 06/4-14 Budsjett, regnskap og prognose per 1. desember og budsjett for 2015  

Budsjett, regnskap og prognose ble tatt til etterretning. Det ble avklart at budsjett og regnskap for 

arbeidet med IT-oppgraderingen skilles ut i et eget regnskapstiltak, slik at dette ikke blandes med den 

årlige driften av MUSIT-tiltaket.  

 

D-sak 07/4-14 Dato, tidspunkt og sted for neste styremøte  

Vedtak: Neste styremøte avholdes 12. februar 10.00-12.00 som et videomøte.  

 

D-sak 08/4-14 Eventuelt  

I behandlingen av Virksomhetsanalysen i styremøtet den 13. juni bestemte styret at det ville følge opp 

to av anbefalingene i analysen, mens anbefalingen om å utarbeide et felles kvalitetssystem i museene 

var noe UHR M burde ta tak i.  

NTNU Vitenskapsmuseet har tatt et eget initiativ overfor UHR M for å få fortgang i arbeidet med et 

kvalitetssystem. UHR M har bedt NTNU Vitenskapsmuseet om å utarbeide et forslag til hvordan et 

slikt felles kvalitetssystem kan skapes og etableres.  

NTNU Vitenskapsmuseet vil i den forbindelse engasjere prosesslederen som var på arbeidet med 

Virksomhetsanalysen, slik at vedkommende kan komme sammen med de to prosjektkoordinatorene 

for å skissere et forslag til prosjekt/prosess som kan gjennomføres i museene. En ønsker også å se på 

dette i lys av de to andre anbefalingene, spesielt den om at det burde utføres en informasjonsanalyse 

for arbeidsprosessene i museene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 MUSIT styremøte 12.02.2015 - sakspapirene 

 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 02/1-2015 

FRA: DAGLIG LEDER FOR MUSIT 

TEMA: MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2014 

DATO: 4. FEBRUAR 2015 

CC:  

Årsberetning MUSIT 2014 
 

1. Virksomheten 
2. Styret 
3. Økonomi og regnskap 
4. Virksomhetsanalyse 
5. Hva er oppnådd i 2014 
 

1. VIRKSOMHETEN 

Samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er nedfelt i en avtale mellom 

Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, UiT 

Norges arktiske universitet og Universitetet i Stavanger. Formålet med samarbeidstiltaket er å 

sikre drift, vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for 

deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. MUSIT består av et styre, en 

daglig leder, to koordineringsgrupper og en rekke faggrupper som opprettes og legges ned etter 

behov. Driften av MUSITs portefølje av databaser og applikasjoner er lagt til Universitetets senter 

for informasjonsteknologi (USIT) ved UiO. 

 

2. STYRET 

I perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 bestod styret i MUSIT av følgende personer: 

 Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet, nestleder)  

 Tor Holmen (Uninett)  

 Mari Høgestøl (Arkeologisk museum, UiS) 

 Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum, UiO)  

 Pål Vegar Storeheier (UiT Norges arktiske universitet, leder) 
 

 Varamedlemmer 

 Frode Arntsen (Bibsys) 

 Siri Jansen (Universitetsmuseet i Bergen)  

 Espen Uleberg (Kulturhistorisk museum, UiO)  
 



 5 MUSIT styremøte 12.02.2015 - sakspapirene 

 

Styret har avholdt fire møter i løpet av året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede 

prioriteringer, har styret arbeidet med å implementere endringer i organiseringen av tiltaket i 

henhold til den nye samarbeidsavtalen og gjennomført en strategiprosess.  Det er utarbeidet et 

strategidokument for styreperioden som legger føringer (veivalg) for drift, forvaltning, utvikling og 

tilgjengeliggjøring av museenes samlinger de neste tre årene, og utgjør et tydelig styringssignal 

overfor andre deler av MUSIT. Dokumentet vil også være styrende for det omfattende IT-

arkitekturprosjektet som er i gang. Strategi og veivalg for MUSIT ble diskutert i et dialogmøtet 

mellom styret, ledelsene ved museene og lederne av koordineringsgruppene i oktober og forslaget til 

strategidokument har vært på høring i museene.Et årlig dialogmøte er et resultat av den nye MUSIT-

avtalen som ble gjeldende fra 2014. Avtalen, og medfølgende vedtekter, stipulerer også at 

koordineringsgruppene nå må samarbeide om å presentere ett forslag til handlingsplan for styret, og 

ikke to, én for kulturhistorie og én for naturhistorie, som tidligere. 

Styret lyste i 2014 ut stillingen som daglig leder i MUSIT. Det kom inn 15 søknader, og styreleder, 

nestleder og tillitsvalgt fra USIT gjennomførte intervju med fire av søkerne, og innstilte to til stillingen. 

Daglig leder Susan Matland begynte i stillingen 2. februar 2015 og har arbeidssted ved UiO, USIT. 

Koordineringsgruppene med ledere ble formelt oppnevnt fra oktober 2014 med funksjonstid som 

følger styreperioden.  

Styret tok i juni 2014 initiativ til å skaffe finansiering til oppgradering av IT-løsningene for MUSIT, en 

kostnad ut over årlig drift og utvikling på 15 millioner kroner. Ved utgangen av 2014 er det avklart at 

alle eierne stiller seg bak en slik oppgradering og bidrar økonomisk i henhold til fordelingsnøkkelen 

for kontingenten.  

3. ØKONOMI OG REGNSKAP 

Totalbudsjettet for 2014 var på 9,04 millioner kroner, hvorav kontingenten fra universitetene 

utgjorde 8,6 millioner. I tillegg betalte NTNU inn hele sin andel av IT-arkitekturprosjektet på 3,525 

millioner i 2014. Ved utgangen av 2014 er summen av ubrukte midler 3,290 millioner. 

Timeprisen for UH-oppdrag i driftsorganisasjonen USIT er per 1.1.2015 785 kr, en økning på 30 kr. fra 

2014. I 2014 kjøpte MUSIT 9776 timer til løpende driftstjenester og utvikling av IKT-løsninger fra USIT. 

4. VIRKSOMHETSANALYSE 

I 2013 utredet MUSIT behovet for en ny og oppdatert IT-arkitektur for å kunne forvalte 

museenes vitenskapelige samlinger på en optimal måte. Én av anbefalingene i utredningen 

var å lage en virksomhetsanalyse som bakgrunn for arbeidet med IT-arkitekturen. 

Virksomhetsanalysen skal bidra til en bedre sammenheng mellom arbeidsprosesser i 

museene, roller og IT-systemer som støtter samlingsforvaltningsarbeidet. 

 

I sitt møte i november 2013 vedtok derfor styret å iverksette en interessentanalyse og en beskrivelse 

av arbeids- og dataflyten i museene (virksomhetsanalyse). Målet med analysen ble beskrevet slik: 

Det overordnede målet med analysen er å få et best mulig grunnlag for det videre arbeidet 

med utvikling av felles dataløsninger innenfor rammen av MUSIT. Analysen skal gi en 

oversikt over samlingsforvaltningsarbeidet, dvs. innsamling, dokumentasjon, registrering, 

bevaring, tilgjengeliggjøring og rapportering, slik at museene får en mest mulig effektiv 

forvaltning av samlingene. 
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Arbeidet med analysen har vært gjennomført med samlinger på hvert museum ledet av en ekstern 

prosessansvarlig. Totalt 58 personer har deltatt i arbeidet. Analysen er sammenfattet i en rapport 

som anbefaler at: 

• man utvikler felles begrep og rollebeskrivelser slik at man kan forenkle kommunikasjon 

og standardisere oppgaver og prosesser på tvers av fagområdene; 

• man gjennomgår porteføljen av IT-løsninger både i MUSIT og ved museene for å bedre 

integrering, standardisering og modernisering av eksisterende løsninger; 

• man gjennomfører en informasjonsanalyse for arbeidsprosessene i samlingsforvaltning. 

 

Anbefalingene i rapporten er senere fulgt opp i dialogmøtet med museene, i samarbeid med UHR M, 

og tatt inn i veivalgene som er beskrevet i strategidokumentet. 

5. HVA ER OPPNÅDD I 2014 

Som i 2013 har styret vært tilbakeholdent med å starte nye, store utviklingsprosjekt i påvente av 

avklaringen om oppstart av IT-arkitekturprosjektet. Mye av det daglige arbeidet har derved gått med 

til å videreutvikle eksisterende løsninger og migrere (konvertere og flytte) frittstående samlinger inn i 

samarbeidstiltakets samlingsforvaltningsløsningen. En nødvendig forutsetning for utviklingen av ny 

IT-arkitektur er at databasene som samlingene ligger lagret i kan håndtere Unicode, dvs. ha 

språkstøtte for bl.a. samisk, gresk og arabisk. Med styrets samtykke, gjennomførte 

driftsorganisasjonen denne omfattende oppgraderingen i sommer.  

Innenfor naturhistorie 

Botanikksamlingene (herbariene) ved museene består av millioner av belegg av karplanter, sopp, 

mose og lav, både norske (nordiske) og utenlandske. I 2012 ble karplantesamlingene ved alle 

museene samlet i ett "rike",1 dvs. overført til én og samme databaseløsning, og i 2014 var det sopp 

sin tur. I tillegg er mose- og lavsamlingene ved NTNU Vitenskapsmuseet og Tromsø Museum – 

Universitetsmuseet innlemmet i samme løsning. 

Innen zoologi er insektsamlingene (entomologi) de største målt i antall individer. En ny milepæl i 

MUSIT ble derfor nådd da man fikk på plass en felles entomologiapplikasjon i år, og fikk migrert 

nærmere 500 000 objekt fra Universitetsmuseet i Bergen og Naturhistorisk museum på Tøyen inn i 

denne løsningen.  

I forbindelse med utviklingen av forvaltningsløsningene og migreringen av samlingene er det viktig å 

understreke den arbeidsinnsatsen som gjøres av ansatte ved museene. 

Andelen av samlingene ved museene som er digitalisert varierer en god del. Naturhistorisk museum, 

med sine store samlinger, har fortsatt store mengder data (belegg, objekt) som ikke er digitalisert. I 

2014 har de imidlertid fått digitalisert (avfotografert) store mengder av sin utenlandssamling av 

karplanter ved hjelp av midler fra universitetet i Oslo. Bildene av disse beleggene (herbariearkene), i 

overkant av 200 000, er lastet opp i MUSITs fotobase og knyttet til objekt i karplantebasen. 

Koordineringsgruppen i naturhistorie gjennomførte også i år et vellykket seminar på Gardermoen. På 

seminaret deltok det til sammen 40 personer fra universitetsmuseene, GBIF Norge, Artsdatabanken, 

                                                           
1 Samlingene ved Agder naturmuseum og botaniske hage og Arkeologisk museum ble først innlemmet i MUSIT i 2014. 
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Agder naturmuseum og botaniske hage, MUSITs styre og NorBOL-prosjektet 

(http://www.norbol.org/). 

Innenfor kulturhistorie 

Året startet med at man migrerte åtte samlinger, fem fra Universitetsmuseet i Bergen og tre fra 

Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU), inn i det som til da hadde vært Kulturhistorisk 

museums etnografiske samlingsløsning. Én av samlingene var samlingen til Polarmuseet i Tromsø, 

som nå er slått sammen med TMU. MUSIT ble således i én sveip kvitt en rekke mindre løsninger som 

man til da hadde driftet.  

Arkeologiapplikasjonen har fått utviklet to nye moduler i 2014, én for aksesjon og én for konservering. 

Dette betyr at arbeidsflyten når det gjelder arkeologiske gjenstander i museene er heldigital fra 

gjenstanden ankommer til museet til den foreligger på web, inkludert rutinene for utlån og 

konservering.  

I høst fikk Kulturrådet til å høste data fra MUSITs arkeologiske samlinger, og overførte dem til 

Europeana (http://www.europeana.eu), slik at gjenstander med bilder nå er tilgjenglige i denne 

europeiske webløsningen. 

Antall kulturhistoriske gjenstander og foto som nå tilgjengeliggjøres på nett av MUSIT utgjør for øvrig 

p.t.: 

Arkeologiske gjenstander  870 000 

Foto  554 000 

Mynt og medaljer  108 000 

Etnografi og nyere kulturhistorie  120 000 

 

Forslag til vedtak: Årsberetningen tas til etterretning. 
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V-sak 04/1-15 

 

 Strategidokument for MUSIT  
Gjeldende til og med 2017  
 

AMBISJONER OG MÅL  
MUSIT skal være en tydelig, avklart og kundedrevet organisasjon med tjenester som er tilpasset 
museenes behov.  
 
MUSIT skal gjennom etablering av felles systemer bidra til en effektiv håndtering av samlingsdata ved 
museene.  
 
MUSITs systemer for samlingsdata skal støtte museenes kjerneoppgaver innenfor forskning, 
formidling og forvaltning.  
 
MUSIT skal være den sentrale forvalteren av museenes samlingsdata og skal tilby løsninger som gjør 
datasett lett tilgjengelig for bruk i forskning, forvaltning og formidling, både eksternt og internt.  
 
MUSIT skal være et nettverkssamarbeid der alle universitetsmuseene inkluderes og bidrar til felles 
løsninger og til et nasjonalt løft for å sikre, samordne og dele data fra de vitenskapelige samlingene.  

 
AVGRENSING AV ARBEIDSOMRÅDET FOR MUSIT  
MUSITs primære oppgave er å tilby løsninger for å håndtere samlingsinformasjon fra felt til deling av 
data. Tiltaket sørger for felles tilgjengeliggjøring av data på tvers av museene, og er en arena for 
deling og utvikling av kompetanse.  
 
Museenes oppgaver er datahåndtering i form av innsamling, registrering, kvalitetssikring og 
vedlikehold. Det er det enkelte museum som eier dataene. Formidling og bruk av data er museenes 
ansvar.  

 
BRUKERDREVET UTVIKLING  
MUSIT er et verktøy for å realisere museenes strategier og drives som et forpliktende nettverk styrt 
av en samarbeidsavtale.  
 
Styret tar de endelige beslutningene gjennom tildeling av ressurser.  
 
Medlemmer i fag- og koordineringsgrupper er oppnevnt av de respektive museer, og tilskrives 
derved det nødvendige mandat for å initiere, utrede og gi råd om valg av løsninger på vegne av 
museene.  
 
MUSIT har en ansatt daglig leder som skal koordinere og drive det daglige arbeidet i nettverket.  
 
Hvert enkelt museum skal ha et system for kommunikasjon med MUSIT med blant annet 
databasekoordinatorer som har den nødvendige oversikten og kompetansen for på en best mulig 
måte gjøre bruk av fellesressursene utviklet og driftet av MUSIT.  
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En viktig forutsetning for å nå MUSITs og museenes mål, er at museene avsetter tid og ressurser til 
arbeidet med utvikling og implementering av fellesløsninger.  
 
 

VEIVALG FOR UTVIKLINGSPROSJEKTER  
MUSIT skal utvikle felles, nasjonale løsninger basert på ensartet IT-arkitektur på tvers av fagområder. 
Løsningene bør være basert på arkitekturprinsipper gjeldende for offentlig forvaltning og UH-
sektoren.  
 
MUSIT skal ta i bruk tilgjengelige løsninger utviklet av andre der dette er faglig, økonomisk og 
driftsmessig forsvarlig.  
 
MUSIT skal prioritere løsninger og funksjoner som kan integreres med andre løsninger nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
Løsningene som utvikles skal ivareta nasjonale og internasjonale standarder for registrering og åpen 
deling av data.  
 
Basisbehov for samlingsforvaltningen for alle samlingstyper prioriteres framfor utvidelse av 
funksjonalitet i godt fungerende løsninger. MUSIT skal prioritere utviklingsprosjekter i et kost-/nytte-
perspektiv. En reduksjon i antall lokale og fagspesifikke løsninger, samt datasettenes størrelse, 
aktualitet, løpende tilvekst og omfang på brukergrupper, legges til grunn i prioriteringen av 
utviklingsprosjekter.  
 

VEIVALG FOR UTVIKLINGSRESSURSER  
Utvikling organiseres som tidsavgrensete prosjekter, hvor en sørger for å involvere den riktige 
kompetansen fra relevante fagmiljø i museene.  
 
Det skal legges stor vekt på tidligfase og planlegging av prosjekter. Eierforhold og styring av 
prosjektene skal være gode, tydelige og avklarte.  
 
MUSITs rolle som bestiller skal styrkes, og konkurranseutsetting av utviklingsoppgaver er mulig med 
grunnlag i en felles IT-arkitektur.  
 
MUSIT vil styrke ressursene til utvikling ved å analysere, samordne og fornye porteføljen av løsninger 
og system i MUSIT.  
 

VEIVALG FOR DRIFT OG FORVALTNING  
MUSIT vil sørge for at museene får gode og effektive driftstjenester i henhold til gjeldende krav til IT-
sikkerhet.  
 
MUSIT vil bidra til at det etableres felles prosedyrer og rutiner for forvaltning, herunder 
avvikshåndtering og endringsønsker.  
 
Eksternt innkjøpte løsninger underlegges krav om kompatibilitet med den til enhver tid valgte 
infrastruktur og driftsregime.  
 
I strategiperioden skal MUSIT sikre drift og vedlikehold av den eksisterende UNIMUS-portalen.  
 

VEIVALG FOR DATADELING  
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MUSIT skal etablere en infrastruktur basert på åpne nasjonale og internasjonale standarder for 
registrering og deling av data. 
 
Det skal etableres en infrastruktur som gjør det enkelt å bruke data i museenes forsknings-, 
forvaltnings- og formidlingsvirksomhet.  
En skal gjennom samarbeid med eksterne aktører som Riksantikvaren, Artsdatabanken og 
Kulturrådet bidra til en enkel tilgang til museenes datasett for eksterne brukere. 
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: O-SAK 06/1-2015 

FRA: DAGLIG LEDER FOR MUSIT 

TEMA: MUSITS  HANDLINGSPLAN 2015 

DATO: 12. FEBRUAR 2015 

CC:  

MUSIT – Handlingsplan 2015 
 

MUSIT har budsjettert med 31,5 månedsverk til utvikling av basene. Månedsverkene som er 
satt er basert på tidligere erfaring, men det er alltid vanskelig å beregne hvor mye tid som 
trenges til migrering av data. En evaluering og gjennomgang av handlingsplanen tas ved 
første tertial og ledig arbeidsrussusser brukes på de resterende tiltakene i handlingsplanen. 
Dette er begge koordineringsgruppelederne innforstått med.   
 

 

 

 

 

 

 


