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MUSIT Ny IT-arkitektur, Styringsgruppe - Hovedprosjekt 
 
Wenche Brun, AM 
Susan Matland, MUSIT 
Toril L. Moen, Artsdatabasen 
Eirik Rindal, NHM 
Gard O. Thomassen, USIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder MUSIT Ny IT-arkitektur 

 

Innkalling / saksliste styringsgruppemøte den 27. oktober 2016 
Møte avholdes som videomøte kl. 900-1000 (appear.in/MUSIT).  
 
Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 3.oktober. 
Sakspapir: Referat fra møtet den 3. oktober.  
Forslag til vedtak: Referat godkjennes.  
 
MUSIT Ny IT-arkitektur, notat om forbruk pr. 30.09.2016 og prognose for 2015-2017.  
Sakspapir: Notat om forbruk pr. 30.09.2016 og prognose for 2015-2017.  
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar orienteringen om forbruk pr. 30.09.2016 til etterretning, 
og godkjenner prognose for 2015-2017.  
 
MUSIT Ny IT-arkitektur; notat status per 24. oktober 2016 
Sakspapir: Notat – status per 24. oktober 2016. 
Forslag til vedtak: Styringsgruppe tar statusnotat til orientering.  
 
Orientering: Forsinket ferdigstillelse av piloten 
Sakspapir: Prosjektleder varsler om ytterligere forsinkelse av ferdigstillelse av pilot. Dette vil bli 
dokumentert i neste statusrapport.  
 
Eventuelt 
 
Oslo 25.10.2016 
 
  



MUSIT – Styringsgruppemøte 27. okt  2016
 

 2 MUSIT Ny IT-arkitektur, styringsgruppemøte 27. oktober 2016.  

 

Referat fra styringsgruppemøte hovedprosjekt 
MUSIT Ny IT-arkitektur 3. oktober 2016 kl. 1400 – 1700 
 

Møtested: USIT 
Tid: 3. oktober 2016. Kl. 1400-1600 
Til stede:  
Eirik Rindal, Naturhistorisk museum, UiO 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Toril Moen, Artsdatabanken 
Gard O Sundby Thomassen, USIT - Seksjon for IT i forskning 

Susan Matland, MUSIT 
 
Sekretær: Line A. Sjo, prosjektleder, Ny IT-arkitektur MUSIT 
 

Saksliste møte: 
1. Styringsgruppens arbeidsform 
2. Vurdering av tiltakene som er gjort for å bedre fremdriften 
3. Hva skal til for at vi sier stopp? 
 

Referat: 
Susan innledet om bakgrunnen for møtet og sakslisten. 
 
Det kom innspill om at agenda og bakgrunnsinformasjonen var for tynn. 
 
1. Styringsgruppens arbeidsform 
a) Ønsker styringsgruppen informasjon fra Referansegruppen? 
 
Styringsgruppen ønsker informasjon fra referansegruppene ved milepæler. Eksempel på 
milepæler: når kravspesifikasjon er ferdig, når testingen har begynt, test ferdig. Det tas 
med en setning pr. referansegruppe som er i gang med arbeidet i statusnotat. 
 
b) Hva ønsker styringsgruppen av rapportering fra prosjektleder? 
 
Prosjektleder fortsetter med rapportering i form av statusnotat og månedlig 
statusrapport. Det ønskes at milepæler i statusrapporten deles opp noe mer, slik at det 
er enklere å se hvordan det går med fremdriften. I tillegg må det synliggjøres 
alvorlighetsgrad for forsinkelsen. 
 
c) Hvilke beslutninger skal styringsgruppen ta? 
 
Styringsgruppen skal behandle avvik og forsinkelser.  
 
Styringsgruppen må få underlag med forslag til beslutninger som skal tas. 
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d) Ønsker styringsgruppen demo av løsningen? 
 
Styringsgruppens medlemmer legges inn som brukere, prosjektleder distribuerer link til 
løsningen til styringsgruppen.  
 
Prosjektleder hadde kort demo av magasinløsningen. 
 
e) Hvor aktive skal styringsgruppen være? 
 
Dette vil være forskjellig fra sak til sak, styringsgruppen ønsker minst mulig deltakelse. 
 
2. Vurdering av tiltakene som er gjort for å bedre fremdriften 
a) Hvilke tiltak virker, hvilke virker ikke? 
 
Prosjektleder gikk igjennom listen med tiltak. Litt diskusjoner og avklaringer fra 
referansegruppen underveis. 
 
b) Fremdriftsrapport fra prosjektleder 
 
Fremdriftsrapport inngår i månedlig statusrapport som vil bli sendt til styringsgruppen 
innen 7. oktober. Prosjektleder informerte derfor bare kort om status. 
 
3. Hva skal til for at vi sier stopp? 
Ikke diskutert på grunn av tilbakemelding fra MUSIT styre. Det ble også påpekt at 
tiltakene som har blitt igangsatt for å øke produktiviteten i prosjektet må få tid til å virke.  
 
Det er ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt å utarbeide prognose om hvor mye av 
funksjonaliteten i de gamle systemene som vil bli migrert til ny arkitektur som del av 
prosjektet.   
 
Neste møte blir torsdag 10. november 2016 kl. 1000-1200. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
18.10.2016  
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TEMA: MUSIT Ny IT-arkitektur; Forbruk per 30. september 2016 og prognose for 2015 -  
2017. 

NOTATDATO: 24.10.2016 
MØTEDATO: 31.10.2016 
 

MUSIT Ny IT-arkitektur; Forbruk per 30. september 2016 og prognose 

for 2015 -  2017.  
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TEMA: MUSIT Ny IT-arktiektur; kort status per 24. oktober 2016 
NOTATDATO: 24.10.2016 
MØTEDATO: 31.10.2016 

 

 
MUSIT – Ny IT-arkitektur, pilot, lån og dokumentasjon 
Kort status av hva som er gjort pr. 24. oktober (sept-okt 2016) 
 
 
Pilot: 

 På grunn av fortsatt utfordring er to av DS-utviklerne tatt av prosjektet for å jobbe 
med drift og andre oppgaver. Tiltaket antas å føre til økt produktivitet i prosjektet 
for de gjenværende ressursene.  

 Andre testdag med referansegruppen for magasin gjennomført 4. oktober på 
USIT. Det ble rapportert lite feil, men en del forbedringsønsker. Neste test er 
planlagt 26. oktober. Denne gang ingen fysisk samling av deltakerne, men 
testing fra de enkeltes arbeidssted og med felles samlinger i form av videomøter. 

 
Lån og analyse: 

 Referansegruppen for lån er ferdig med sine innledende møter, det som gjenstår 
er skrivearbeider for en samlet, overordnet kravspesifikasjon. 

 Det er ikke jobbet noe mer med kravspesifikasjon for analyse. 
 
Dokumentasjon: 

 Referansegruppen for Dokumentasjon har kommet med førsteutkast til mandat 
for gruppen som skal jobbe med kravspesifikasjon for GIS/kartarkiv. Det arbeides 
med tilsvarende mandat for gruppene som skal jobbe med hhv. media og 
dokumenter. 

 
Annet:  

 Teamet, sammen med Susan Matland og Gard Thomassen, har deltatt på ½-
dags kommunikasjons/team-building 19. oktober med en innleid organisasjons-
psykolog ved Institutt for Medskapende Ledelse (IML).  

 Styreleder Pål Vegar Storeheier har hatt møte med USITs direktør Lars Oftedal 
om bl.a. prosjektet.  Gard Thomassen og Lill R. Mardal (nesteleder) deltok også 
på møtet.  

 

 


