
Oslo, 22.11.2013 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes den 28. november kl. 10.00–13.00 ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet. 
 
Saksliste 
V-sak 01/4-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 19.9.2013 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
V-sak 02/4-13 Organisering av og mandat og budsjett for arbeidet med virksomhetsanalysen 
 Sakspapirer: Saksnotat og mandat 

Forslag til vedtak: Det framlagte mandatet og budsjettet for arbeidet vedtas. Arbeidet settes i 
gang så snart det lar seg praktisk gjøre. 

 
V-sak 03/4-13 Heldagsseminar innen naturhistorie 
 Sakspapirer: Saksnotat 

Forslag til vedtak: Styret bevilger kr. 75 000 til et heldagsseminar innen naturvitenskap. 
Midlene bevilges fra posten "ekstrasatsing innen naturhistorie" i MUSITs budsjett. 

 
V-sak 04/4-13 Arbeid med ny IT-arkitektur 
 Sakspapirer: Saksnotat 
 Forslag til vedtak: DUG får anledning til å benytte inntil 1 årsverk utvikling i 2014 for å 

konvertere databaser og applikasjoner fra ISO 8859-1 til Unicode (UTF-8). 
 
V-sak 05/4-13 Kulturhistorie: Årsrapport for 2013, forslag til handlingsplan for 2014 og referat fra siste 

møte i koordineringsgruppa 
 Sakspapirer: Rapport, handlingsplan og referat 
 Forslag til vedtak: Handlingsplanen for 2014 godkjennes 
 
V-sak 06/4-13 Naturhistorie: Årsrapport for 2013, og forslag til handlingsplan for 2014 og referat fra siste 

møte i koordineringsgruppa 
 Sakspapirer: Rapport, handlingsplan og referat 
 Forslag til vedtak: Handlingsplanen for 2014 godkjennes. 
  
V-sak 07/4-13 Budsjett og prognose for 2013, regnskap per 31. oktober 2013 og utkast til forslag til budsjett 

for 2014 
 Sakspapirer: Budsjett, regnskap og prognose 
 Forslag til vedtak: Forslag til budsjett godkjennes med de merknader som kom fram i møtet. 
 
D-sak 08/4-13 Eventuelt 
 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 
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Oslo, 25.10.2013 

Referat fra styremøtet i MUSIT 19.9.2013 
 
Til stede: Henrik von Achen (UM), Arne Bjørlykke (NHM), Anne K. Dahl (NTNU, til 1400), Jarle Ebeling 
(DUG, sekretær), Siri Jansen (UiB), Karl Kallhovd (KHM), Arne Johan Nerøy (AM), Pål Vegar Storeheier 
(UiT, styreleder, fra 1300) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). 
 
Styret godkjente at Solveig Bakken møtte for Reidar Andersen (VM), at Thomas Evensen møtte for Lars 
Oftedal (UiO), og at Inger Storli møtte for Marit Hauan (TMU). Henrik von Achen fungerte som møteleder 
fram til 1300. 
 
På grunn av flyforsinkelser ble sak 01, 03, 04 og 05/3-13 tatt før V-sak 02/13.  
 
Saksliste 
V-sak 01/3-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 6.6.2013 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
V-sak 02/3-13 Ny avtale og nye vedtekter for MUSIT 

Styret hadde en grundig diskusjon omkring de tre forslagene til styresammensetning som 
Arbeidsutvalget hadde kommet fram til, og som ble sendt styrets medlemmer i en e-post 2. 
september, nemlig: 
 
1. et såkalt "kompetansebasert" styre utpekt av årsmøtet, 
2. et såkalt "museumsbasert" styret, hvor alle museene var representerte, og 
3. en hybridvariant bestående av fem medlemmer, hvor museene hadde tre av 

medlemmene. 
 

Det var generell enighet om at man ville ha et mindre styre på 5-7 personer og at styret 
måtte dekke forskjellige typer kompetanse, ikke minst museal kompetanse. Det ble også 
påpekt at man måtte se alle nivåene i MUSIT i sammenheng, dvs. koordineringsgruppene, 
styret, årsmøtet og daglig leder, og at det ikke nødvendigvis var slik at alle typer 
kompetanse måtte finnes på alle nivåer. Det ble imidlertid understreket at daglig leder burde 
ha IT-kompetanse. 

 
Et forslag om å ha et "museumsbasert" styre med ekstern styreleder ble nedstemt mot 
stemmene til KHM og NHM (6 mot 2). 
 
Styret gikk inn for å foreslå overfor årsmøtet at man valgte hybridvarianten, men med 
følgende endringer: 
 
• at styreleder er universitetsekstern 
• at styret utpekes av årsmøtet etter forslag fra en valgkomité; tre av styrets medlemmer 

skal ha museumstilhørighet  
• at hver medlemsinstitusjon møter med inntil to representanter i årsmøtet 

 
Av andre substansielle forslag til endringer av avtaletekst og vedtekter så styret det som 
formålstjenlig at stillingen som daglig leder- er en åremålsstilling, og at avtalen skal 
revideres etter to styreperioder. Opprettelse av en åremålsstilling må godkjennes av FAD 
etter søknad fra UiO. UiO som vertsinstitusjon må ta stilling til om de ønsker en 
åremålsstilling. 
 
Det ble videre poengtert at MUSIT må få på plass en utviklingsavtale og en avtale om 
administrative tjenester med USIT i tillegg til en driftsavtale. 

 
Vedtak: 
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Avtaletekst og vedtekter oppdateres med de endringer som kom fram i møtet 
og oversendes årsmøtet med forslag om at de godkjennes av de samarbeidende 
institusjoner. 
 
Styret tilråder at avtaletekst og vedtekter tas opp i et ekstraordinært årsmøte, 
og dette gjennomføres som et fysisk møte. 

 
 
D-sak 03/3-13 Oppfølging av vedtak i V-sak 03/2-13 om arbeid med virksomhetsanalysen 
 Etter en inngående diskusjon av saken, og for ikke å miste ytterligere tid med tanke på å 

komme i gang med virksomhetsanalysen besluttet styret følgende: 
 
 Sekretariatet for MUSIT og lederne for koordineringsgruppene utarbeider et 

saksframlegg til styrets møte i november med forslag til: 
1. Mandat for arbeidet med virksomhetsanalysen 
2. Prosessledelse og prosessleder for arbeidet 
3. Økonomisk ramme for arbeidet 

 
 Det ble påpekt at arbeidet burde være avsluttet innen 1. april 2014. Det enkelte museum ble 

oppfordret til å initiere interne prosesser som kunne danne grunnlag for og spille inn i den 
overordnede virksomhetsanalysen. 

  
O-sak 04/3-13 Tertialrapporter 
 Tatt til orientering. 
  
D-sak 05/3-13 Eventuelt 
 AB opplyste om at de var godt i gang med massedigitalisering av herbarieark etter å ha 

inngått en avtale med Digitarium (http://digitarium.fi/en) i Joensuu. Ca. 33 000 ark er 
allerede digitalisert. Målet er å få digitalisert 167 000 ark. Digitarium har inngått en avtale 
med DigForsk (http://www.digforsk.uio.no/ ) om transkribering av etikettene på 
herbariearkene. AB oppfordret andre museer til å ta kontakt, hvis de var interesserte i å 
foreta tilsvarende digitalisering av sine samlinger. 

 
 
Jarle Ebeling 
referent 
 

http://digitarium.fi/en


 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 02/4-12 

FRA: SEKRATARIATET 

TEMA: ORGANISERING AV OG MANDAT OG BUDSJETT FOR ARBEIDET MED VIRKSOMHETSANALYSEN 

DATO: 19. NOVEMBER 2013 

CC:  

Bakgrunn, mål, organisering og budsjett for virksomhetsanalysen 
 

Bakgrunn 
Prosjektgruppen som utredet ny IT-arkitektur for MUSIT, anbefalte at man gjør et arbeid for å beskrive 
arbeids- og dataflyten ved museene (virksomhetsarkitekturen) som et første ledd i arbeidet med å 
(videre)utvikle, ev. anskaffe, en eller flere nye IT-løsninger for forvaltning av museumsobjekter.  
 
I styremøtet i juni i 2013 (V-sak 03/2-13) vedtok styret for MUSIT følgende: 
 
Ubrukte lønnsmidler i 2013 avsettes til arbeidet med virksomhetsanalysen. Arbeidet med analysen bør 
foregå parallelt i alle museene. Det engasjeres en ekstern prosessleder til å fasilitere analysen i museene 
og til å sammenfatte analysene i ett dokument. 
 
Saken ble fulgt opp i møtet 19. september (D-sak 03/3-13), og styret presiserte at: 
 
Sekretariatet for MUSIT og lederne for koordineringsgruppene utarbeider et saksframlegg til styrets møte 
i november med forslag til: 
1. Mandat for arbeidet med virksomhetsanalysen 
2. Prosessledelse og prosessleder for arbeidet 
3. Økonomisk ramme for arbeidet 
 
Målet med analysen 
Virksomhetsanalysen skal beskrive alle interessenter og den overordnete arbeids- og dataflyten ved 
museene. Analysen skal utformes som en generell beskrivelse for alle museene. I tillegg skal analysen 
redegjøre for eventuelle avvik enkeltmuseer kan ha fra den generelle beskrivelsen.  
 
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. 
 
I dag er det ulik praksis med hensyn til hvordan samlingsforvaltningen ivaretas ved museene. På enkelte 
områder har man f.eks. periodisk kontroll av objektenes tilstand, mens man på andre områder foretar 
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vedlikehold mer ad hoc. Det varierer også i hvilken grad man har oversikt over de objekter man faktisk 
har i samlingen, hva som er gjort med dem, og hvor disse til enhver tid befinner seg.  
 
Informasjon om objektene i samlingene hentes i dag fra mange ulike kilder. Manglende helhetlig oversikt 
gjør det ekstra utfordrende å drive systematisk vedlikehold, samt hente ut opplysninger om hendelser på 
hvert enkelt objekt. Det samme gjelder for museenes oppgave med å informere og rapportere om sine 
samlinger. 
 
Virksomhetsanalysen skal være gjennomført innen 15. april med rapporten fra analysen foreligge innen 
15. mai 2014. 
 
Se vedlagte mandat for en nærmere beskrivelse av mål, omfang, organisering og finansiering. 
 
Organisering 
Det skal utnevnes en prosjektgruppe som skal bestå av en museumsekstern prosessleder og to 
prosjektkoordinatorer – en for naturhistorie og en for kulturhistorie. 
  
I tillegg til prosjektgruppen, som er ansvarlig for den endelige rapporten, utpeker koordinerings-gruppene 
3-5 personer (prosessdeltakere) innenfor hvert av områdene kulturhistorie og naturhistorie, som sammen 
med prosjektgruppen utarbeider utkast til beskrivelse. Det skal i tillegg gjennomføres samtaler ved hvert 
museum hvor prosjektgruppen møter lokale representanter for å diskutere hvordan den generelle 
beskrivelsen passer med situasjonen ved det enkelte museet. Det er viktig at hvert museum bruker 
tilstrekkelig tid til å gjennomføre disse samtalene. 
Styringsgruppe for prosjektet består av MUSITs styreleder, lederne for koordineringsgruppene og 
sekretariatet for MUSIT. 
 
Budsjett 
Prosjektkoordinatene vil være ansatt ved hvert sitt museum, og MUSIT kompenserer museet med ett 
månedsverk pluss reisekostnader. Man ser for seg at én av prosjektkoordinatorene fungerer som 
prosjektleder. 
 
Deltaker(e) Kostnad  
Ekstern prosessleder (175 t. x 600 kr) 105 000 Inkluderer reisetid 
Prosjektledelse (50 t.) 20 000 Inkl. bl.a. arbeid med rapporten 
Prosjektkoordinator, kulturhistorie 70 000 Ett månedsverk + reiseutgifter 
Prosjektkoordinator, naturhistorie 70 000 Ett månedsverk + reiseutgifter 
Reisekostnad prosessdeltakerne 30 000 6-10 personer totalt 
Total kostnad 275 000  

 
Forslag til vedtak: Det framlagte mandatet og budsjettet for arbeidet vedtas. Arbeidet settes i 
gang så snart det lar seg praktisk gjøre. 
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Norges teknisk- Virksomhetsanalyse, MUSIT 
naturvitenskapelige universitet 
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Mandat Oppdragsgiver: MUSIT 
 Kontaktperson: Jarle Ebeling 
 
 Forfatter: xxxx 
 Dato: 22.11.2013 
 Versjon: 0.9 
 
 
 
(Generelt mht utfylling: Hvis noen av punktene (overskriftene) velges bort i utfyllingen, så skal overskriften 
uansett stå i dokumentet og din tekst skal være ”Ikke aktuelt” og inneholde en begrunnelse for at det ikke er 
aktuelt. Alle veiledende tekster skal fjernes når dokumentet er ferdig utfylt.) 
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1 Prosjektmål 
(For hjelp til ”Måldefinering under usikkerhet”, se PAM vedrørende verktøy og hjelpemiddel. Hvis malen 
”måldefinering” benyttes, kan tabellene derfra sakses direkte inn i mandatet for effektmål, resultatmål samt 
forutsetninger.  
Dette er i utgangpunkt en innledende overskrift for kapittel 1, men hvis ønskelig kan du lage en innledning her 
som beskriver hvordan prosjektmålene er fremkommet). 

1.1 Effektmål 
(Beskriv hva som skal oppnås/endres/forbedres ved å gjennomføre prosjektet. Dette gjelder forhold i linjen og er 
prosjekteiers ansvar og hovedgrunn til å starte prosjektet.  
Husk; Effektmålet kan først innfris i perioden fra prosjektet avsluttes og i hele levetiden av prosjektresultatet. 
Avslutningsvis: spør deg om målene innfrir SMART regelen.) 
 
Prosjektgruppen som utredet ny IT-arkitektur for MUSIT, anbefalte at man gjør et arbeid for å 
beskrive arbeids- og dataflyten ved museene (virksomhetsarkitekturen) som et første ledd i 
arbeidet med å (videre)utvikle, ev. anskaffe, en eller flere nye IT-løsninger for forvaltning av 
museumsobjekter.  
 
Målet er en standardisering – dvs. samme type funksjonalitet – samme type IT-løsning – 
uavhengig av fagområde, for eksempel felles standardiserte løsninger for magasin, utlån/innlån, 
multimedia, fotografier, arkiv, etc. Dette for å oppnå en mer effektiv drift og forvaltning av 
museenes samlinger og felles nasjonale dataløsninger. Dette vil også gi enklere import/ 
eksport av data til andre systemer, webportaler/ publiseringsløsninger, samt rapportering til 
offentlige etater. 
 
I denne fasen av arbeidet legges fokus på å beskrive virksomheten knyttet til forvaltning av 
universitetsmuseenes kultur- og naturhistoriske samlinger, med tanke på å avdekke fellestrekk 
og mulighet for standardisering. 
 
 
Mål nr Beskrivelse av Effektmålet Oppnås dato 
EM-1 Best mulig grunnlag for valg av felles nasjonale dataløsninger 

for forvaltning av museumsobjekter. 
Juni 2014 

EM-2 Gi grunnlag for valg av arbeidsmåter som gir en mer effektiv 
drift og forvaltning av museenes samlinger. 

Juni 2014 

EM-3 Effektiv drift av felles nasjonale dataløsninger for forvaltning av 
museumsobjekter. 

2016 >> 

 

1.2 Resultatmål 
(Beskriv hva prosjektet skal levere, hva som er resultatet/produktet. Dette er den forpliktelse prosjektlederen tar 
på seg, og er det som skal til for at effektmålet ovenfor skal kunne bli en realitet.  
Husk; Resultatmålet skal defineres til å være oppnåelig i perioden fra prosjektet starter til det avsluttes. 
Avslutningsvis: spør deg om målene innfrir SMART regelen.) 
 
Mål nr Beskrivelse av Resultatmålet Oppnås dato 
RM-1 Interessentanalyse. April 2014 
RM-2 Fullføre kartlegging av dagens forvaltningsprosess for 

naturhistoriske samlinger (innsamling, dokumentasjon, 
registrering, bevaring, tilgjengeliggjøring og rapportering), 
inkludert dataflyt. 

Januar 2014 

RM-3 Kartlegge dagens forvaltningsprosess for kulturhistoriske Februar 2014 
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samlinger, inkludert dataflyt. 
RM-4 Resultat av høring: Beskrive eventuelle avvik fra den generelle 

prosess/ praksis. 
April 2014 

RM-5 Rapport som beskriver prosessene med interessenter, roller, 
overordnet arbeidsflyt og dataflyt. 

April 2014 

 

1.3 Ressurser og forutsetninger 
(Bruk dette avsnittet til å angi hvilke ressurser som trengs, og hvilke forutsetninger som foreligger og eller 
forventes for at resultatmålet skal kunne realiseres. Dette kan være betingelser, avgrensninger, avhengigheter til 
andre aktiviteter, osv. og som må være på plass for at prosjektet skal kunne gjennomføres og resultatmålene 
innfris.)  
 
Mål nr Beskrivelse av forutsetningen Må foreligge dato 
FO-1 Koordinator for arbeidet.  
FO-2 Prosjektmetodikk  
   
 

2 Omfang 
(Skriv inn antatt start- og sluttdato for prosjektet, antatt kostnadsramme og timeforbruk hvis mulig. Beskriv kort 
eller illustrer vha situasjonskartet, hvilke forventninger man har til prosjektets omgivelser.) 
Start: 1.12.13 
Slutt: 30.04.14 
Kostnader som dekkes av fellesskapet: 
Timeforbruk koordinator: 150 timer 
Timeforbruk prosjektleder: 200 timer 
Timeforbruk prosessleder: 175 timer 
Direktekostnader: Reiseutgifter for prosjektgruppen. 
 
Dekkes av det enkelte museum: 
Timeforbruk prosessgruppedeltakere: 2 dager pr person + reisetid. 
Timeforbruk høringsgruppe: 1 dag pr person. 
Andre deltakere dekker reise selv. 
Servering ved møter/ workshops. 
 

3 Organisering 
( Navngi hvem som eier prosjektet, hvem som er i styringsgruppen og eventuelt foreslag til prosjektleder eller 
særskilt prosjektlederkompetanse. ) 
Prosjekteier: MUSITs styre ved styreleder Pål Vegard Storeheier. 
Styringsgruppe: Styreleder, lederne av koordineringsgruppene og sekretariatet for MUSIT. 
 
Prosjektgruppe: To koordinatorer – en for naturhistorie og en for kulturhistorie. En av disse er 
prosjektleder som har ansvar for administrasjon, koordinering og dokumentasjon. I tillegg en 
innleid prosessleder som leder prosesskartleggingen sammen med: 

• Prosessgruppe Naturhistorie: 3-5 personer (forskere og teknisk ansatte) fra museene 
pluss koordinator fra Prosjektgruppen lager forslag til prosessbeskrivelse. 

• Prosessgruppe Kulturhistorie: 3-5 personer (forskere og teknisk ansatte) fra museene 
pluss koordinator fra Prosjektgruppen lager forslag til prosessbeskrivelse. 
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• Høring: Prosessgruppenes forslag høres på hvert museum. Høringsgruppene etableres/ 
koordineres av museenes representanter i MUSITs koordineringsgrupper. 

 

4 Finansiering 
(Beskriv; kilder for finansiering, anvisningsfullmalt, prosjektleders størrelse på uspesifisert post)  
 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 03/4-12 

FRA: SEKRETARIATET 

TEMA: HELDAGSSEMINAR INNEN NATURHISTORIE 

DATO: 19.NOVEMBER 2013 

CC:  

Heldagsseminar innen naturhistorie 

Koordineringsgruppa innen naturhistorie gjennomførte i fjor et meget vellykket dagsseminar på 
Gardermoen med godt oppmøte fra alle museene (se f.eks. O-sak 07/2-13, rapport fra 
koordineringsgruppen innen naturhistorie). 

Koordineringsgruppen søker styret om midler til å gjennomføre et tilsvarende seminar neste år. 
Midlene det søkes om, kr. 75 0000, kan tas fra ubrukte midler på årets budsjett. 

Koordineringsgruppa ser for seg bl.a. følgende tema på seminaret: 

• orientering om nye vedtekter og mandat for MUSIT 
• presentasjon og diskusjon av arbeidet med virksomhetsanalysen 
• orientering om arbeidet med Ny IT-arkitektur  
• presentasjoner av pågående arbeid innen botanikk og entomologi 
• hvordan samhandle bedre: MUSIT, GBIF Norge og Artsdatabanken  
 
Koordineringsgruppa understreker at for å holde et slikt seminar er det viktig at det forberedes 
innlegg som får belyst sakene fra flere sider og som får i gang diskusjon.  

Sekretariatet for MUSIT og DUG anbefaler søknaden fra koordineringsgruppen. Utgiftene til 
seminaret, reiser, lunsj, booking av møterom etc., kan tas av midlene satt av til ekstrasatsing innen 
naturhistorie for 2013. 

Forslag til vedtak: Styret bevilger kr. 75 000 til et heldagsseminar innen naturvitenskap. 
Midlene bevilges fra posten "ekstrasatsing innen naturhistorie" i MUSITs budsjett. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 04/4-13 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: ARBEID MED NY IT-ARKITEKTUR 

DATO: 18. NOVEMBER 2013 

CC:  

Oppstart av nødvendig arbeid med IT-arkitektur for MUSIT 
 
Bakgrunn 
Styret for MUSIT nedsatte i september 2012 (V-sak 06/3-12) en prosjektgruppe som utredet ny IT-
arkitektur for MUSIT. Prosjektgruppen bestod av representanter for museene, MUSIT, USIT og 
NTNU IT. Gruppen leverte sin utredning i februar 
(jf. http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/Utredning_av_ny_IT_MUSIT.pdf). 
 
Styret for MUSIT har behandlet saken ved flere anledninger, sist i sitt møte den 19. september 2013, 
hvor det ble vedtatt å be sekretariatet for MUSIT og lederne for koordineringsgruppene komme 
med forslag til mandat og budsjett for å komme i gang med virksomhetsanalysen, som var én av 
anbefalingene til IT-utredningsgruppen. 
 
For ikke å miste verdifull tid og framdrift i saken, ønsker Drifts- og utviklingsgruppen (DUG) i 
MUSIT å komme i gang med viktige og grunnleggende endringer i IT-arkitekturen. Dette er 
endringer som må gjøres uansett valg av framtidig arkitektur, utviklingsrammeverk og hvem som til 
syvende og sist migrerer (utvikler) ny kode basert på anbefalingene fra IT-utredningen. De 
grunnleggende endringene DUG ønsker å gjøre er naturligvis også anbefalt av IT-utredningen. 
Endringene er sterkt etterspurt av museenes brukere. Videre kan det anføres at: 
 
 UTF-8 er et DIFI-krav: statsforvaltningen har besluttet at UTF-8 er standarden for alle system 

utviklet i staten 
 UTF-8 forenkler samhandlingen med både interne system og eksterne system (både 

nasjonale og internasjonale) 
 UTF-8 er standarden for koding av tegn ("world wide") i både HTML og XML 
 UTF-8 forenkler programmeringen, UTF-8 er det automatisk støtte for i alle "moderne" 

teknologier 
 UTF-8 støtter alle språk i verden 

 
Så snart et nytt styre og en daglig leder er på plass, bør arbeidet med å planlegge av migreringen 
av eksisterende rammeverk og kode starte opp. 
 
Unicode er også den standarden for tegnsett som benyttes på Internett og som er anbefalt av DIFI. 
 
Tiltak 
For å kunne forvalte og tilgjengeliggjøre samlingsobjekter tilfredsstillende i dag, må all tekstlig 
data lagres som Unicode. Hvis vi ikke går over til Unicode, kan man ikke registrere data med andre 
tegnsett enn de vest-europeiske, f.eks. samisk og gresk. Dette er uholdbart for brukerne av 
databasene, både innenfor kultur- og naturhistorie. 
 

http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/Utredning_av_ny_IT_MUSIT.pdf
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DUG ønsker derfor å konvertere dagens Oracle-baser og applikasjoner til Unicode i løpet av 2014. 
Å konvertere databasene tar ikke mye tid. Til gjengjeld er det mye arbeid med å konvertere 
applikasjonene, som benytter kode og komponenter som ikke håndterer det Unicode-formatet. 
 
Forslag til vedtak: 
DUG får anledning til å benytte inntil 1 årsverk utvikling i 2014 for å konvertere databaser og 
applikasjoner fra ISO 8859-1 til Unicode (UTF-8). 
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Teknisk bilag: "From unlinked closed data to linked open data" 
 
 
Målet med ny IT-arkitektur 
 
- Dagens databaser og applikasjoner i Unicode 
- All kode flyttet ut av Oracle, kun tabeller, "views", brukere, roller, rettigheter og kanskje noen 

helt spesielle funksjoner/pakker igjen. 
- Datatilgang og logikk via en mellomlagsserver som aksesseres via REST, gir og mottar data på 

JSON-format, ev. JSON via WebSockets i tilfeller hvor sanntids (og/eller to-veis) 
kommunikasjon behøves. 

- Alle klienter er webklienter, uansett om det er en "vanlige" applikasjon, spesialbygde app'er 
for innskrivere (Ev. supplert med et fåtall høyst spesialiserte native apps om dette skulle være 
nødvendig for en spesifikk oppgave, f.eks. bruk av mobil-enheter i felt.) 

 
Endringer som må gjøres på serversiden 
 
- Fortsette å operere med oracle-brukernavn og roller/rettigheter, men foreta autentisering via 

WebLogin (bl.a. Feide) på mellomlagsserveren. 
- Valg av utviklingsverktøy og programmeringsspråk på serversiden 
- F# eller C# (eller la hver og en velge litt selv?) 

 
Pro C#: 
- C# ligner syntaktisk sett vesentlig mer på Delphi og TypeScript enn F# gjør. 
- Litt enklere å lære 

 
Pro F#: 
- Mer konsis kode. (Lettere/kjappere å lese enn C# når man først kan det skikkelig, 

vanskeligere å lese enn C# om man ikke kan det skikkelig.) 
- Potensielt mer robust kode, har konstruksjoner som gjør det mulig for kompilatoren å fange 

flere feil. 
- Mer "moderne/fremtidig" syntaks. Programmeringsspråk vil nok etterhvert ligne mer på F# 

enn på C#, men dette vil trolig ta lang tid. 
 
Valg av utviklingsverktøy og programmeringsspråk på serversiden 
 
- HTML5 Single Page Apps (SPA) synes opplagt. 
- Rammeverk: "AngularJS-lignende"-rammeverk synes som de beste kortene nå, disse ligger i 

forkant av hvordan web-utvikling etterhvert trolig vil bli. 
- Språk:  
- Typescript er kanskje det "tryggeste", det har vind i seilene og ettersom det er en utvidelse av 

JavaScript så lærer man seg JavaScript samtidig, som man uansett bør kunne. 
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MUSIT: Rapportering 2013 - Handlingsplan for kulturhistorie  
 

Innledning 

Kulturhistorie disponerer 2,5 av de årsverkene som DUG har til database- og 
applikasjonsutvikling i 2013. Halvparten av dette brukes til drift og vedlikehold. Punktene på 
handlingsplanen er valgt etter en hard prioritering i forhold til de 15 månedsverk som skal brukes 
til videreutvikling i år. Det er satt av midler til arbeid ved museene også i år. I vår ble det brukt 
ett månedsverk til arbeid med felles Intrasis-maler. I høst brukes det til sammen fire månedsverk 
ved UM og TMU i forbindelse med arbeidet med etnografi/nyere kulturhistorie.  
 
Oppslutningen om arbeidet ved museene er i hovedsak god. Faggruppene består i regelen av en 
representant for hvert museum. Det er gjort unntak for grupper som mynt/medaljer og 
etnografi/nyere kulturhistorie der ikke alle museene ser seg tjent med å være representert. Det er 
i noen tilfelle lokale utfordringer når det gjelder å utnytte de mulighetene som ligger i de 
løsningene som er utarbeidet.  
 
En overordnet utfordring er bedre integrering av alle delene i dagens løsninger. Det er jevnlig 
oppe som et tema at vi må arbeide i retning av løsninger som er godt samordnete og ikke skilt fra 
hverandre som i dag. Disse problemstillingene er særlig aktuelle i forbindelse med en felles 
stedsbase for alle applikasjoner. Vi har implementert en felles stedsbase for alle de arkeologiske 
samlingene. Fotobasen og etnografibasene har egne stedsregistre. Målet bør være å få felles 
stedsbase for alle MUSITs applikasjoner, både de kultur- og naturhistoriske. 
  
I tillegg til møtene i faggrupper og koordineringsgruppe er det i år arrangert møter mellom 
faggrupper og koordineringsgruppe. Ett møte for faggruppene feltdokumentasjon og gjenstand, 
arkeologi der en diskuterte dataoverføring mellom Intrasis og gjenstandsbase, arkeologi. Dette er 
også et ledd i arbeidet med å se på hele dataflyten fra innsamling i felt til ferdig katalogisering og 
rapport som blir gjort tilgjengelig for forskning, forvaltning og formidling som åpne data og i 
egne portaler. Det andre fellesmøtet var mellom koordineringsgruppe og faggruppene for foto og 
gjenstand, arkeologi og tema var Creative Commons-lisenser og publisering på nett. 
  
Publisering på nett 
Museene har valgt ulike CC-lisenser for bilder som gjøres tilgjengelig på nett som åpne data og i 
MUSITs portaler. Vi valgte derfor å kalle inn til et møte med koordineringsgruppe og 
faggruppene foto og gjenstand, arkeologi. Hensikten med møtet var å få en felles forståelse for 
hvordan og hvorfor museene hadde truffet sine valg. VM har gjort sine fotografier med tekst 
tilgjengelig med CC-lisensen navngivelse (CC BY 3.0). AM, UM og TMU har valgt 
Navngivelse  - Ikkekommersiell – IngenBearbeidelse (CC BY-NC –ND 3.0). KHM har valgt 
Navngivelse – Ikkekommersiell (CC BY-NC) men begrenset det til å gjelde gjenstandsbilder. 
KHM vil senere komme tilbake til lisensiering av feltbilder og andre grupper bilder. 
 
Naturhistorie er lite synlig i diskusjonene rundt MUSITs portaler. UM har valgt den åpneste 
lisensen for sine herbariebilder, mens NHM ikke har tatt stilling til hvilken lisens som skal 
benyttes.  
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Det har vært en rask utvikling når det gjelder hva som skal være fritt tilgjengelig på nett. For 
bare få år siden hadde det ikke vært aktuelt å legge ut så store mengder data til fri nedlasting og 
bruk. En konklusjon fra møtet er at det er behov for en stadig diskusjon om hvordan museenes 
fotografier skal gjøres tilgjengelig. 
  
Flere av portalene under www.unimus.no er oppdatert i år. Bedre løsning for kartvisning gir 
bedre sider for publikum og samtidig bedre muligheter fro å kvalitetssikre dataene.  
 
I portalen for mynt og medaljer er nå materiale fra UM, VM, TMU og KHM tilgjengelig 
sammen med Norges Banks medaljesamling. En oversikt over angelsaksisk mynt ble ferdigstilt i 
2013 og denne oppdaterte basen er konvertert og ble publisert på nett samtidig med at myntene 
ble publisert i bokform.  
 
Fotoportalen er oppdatert, og omfatter nå også bilder fra NHM. Bildene ligger ute som 
nedlastbare bilder med god oppløsning.  
 
KHMs etnografiportal er kommet i en ny versjon hvor det er mulig å gjøre Googlesøk. Fra 
Unimus-sidene har det en god stund vært lenker som gjør det mulig å hente opplysninger fra 
Kulturminnesøk. Riksantikvaren har tatt initiativ til møter for å kunne lenke fra Kulturminnesøk 
til Unimus-basen. I løpet av året har det også vært flere møter med Norsk kulturråd i forbindelse 
med at innholdet i Unimus-basene skal bli tilgjengelig på nett for flere brukere gjennom flere 
portaler. 
 

Faggruppene 
Faggruppe konservering – Torkel Johansen er leder for gruppa. Handlingsplanens Mål 1: 
"Ferdigstilling av mål 3 fra Handlingsplanen 2012: Utvikle fane for konservering i 
gjenstandsbasen fra Handlingsplanen 2012" er gjennomført.  Den nye konserveringsmodulen er 
integrert i gjenstandsbase, arkeologi. Løsningen ble ferdigstilt som planlagt, og det er kommet 
positive tilbakemeldinger fra brukerne. VM og KHM har gitt innføring i bruk av 
konserveringsmodulen og DUG har oppsøkt miljøene i Bergen og Tromsø og presentert 
løsningen for konservatorene. 
 
Faggruppe foto – Sveinulf Hegstad er leder for gruppa. Gruppa har hatt to møter i år – ett 
heldagsmøte og en møtedag der første del var et fellesmøte og siste del et møte i faggruppa. Alle 
punktene på handlingsplanen er gjennomført.  
 
Faggruppe gjenstand, arkeologi – Espen Uleberg er leder for gruppa. Det har vært to 
møtedager. På begge dagene er de første timene blitt brukt til fellesmøte. En har hatt stort utbytte 
av felles møter med koordineringsgruppa og faggruppene for feltdokumentasjon og foto.  
Museenes samlinger er nå lagt ut som åpne data og dataene brukes også i Kulturrådets satsing 
KNappen – Kultur og Natur-appen. Denne applikasjonen vil gjøre kulturognaturreise.no 
tilgjengelig for mobiltelefon – det skal være relevant informasjon, leksikonartikler og historier 
om stedet en befinner seg på.  Dette henger sammen med at museenes samlinger blir 
tilgjengelige  på Norvegiana/Europeana, jfr. diskusjonen om CC-lisenser.  Sarah McSeveny-Åril 
fra Kulturrådet har orientert om åpne data og tilgjengeliggjøring på faggruppemøte før sommeren.  
Arbeidet med en egen aksesjonsmodul er i gang. Den utvikles i et annet 

http://www.unimus.no-/
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programmeringsrammeverk enn resten av basen, som et ledd i overgangen til ny IT-arkitektur, 
og vil være en ren webapplikasjon. 
  
KHM benytter strekkoder i arkeologibasen. KHM og TMU var hos Statens Historiska Museum i 
Stockholm i juni for å se hvordan strekkoding er tatt i bruk der i forbindelse med arbeidsrutinene 
ved museet. Dette besøket har gitt bedre grunnlag for å beskrive mer funksjonalitet i 
gjenstandsbasen.  
 
Handlingsplanens mål 6. "Konvertering/migrering".  Migrering av magasinbasen ved TMU er 
gjennomført av Ellen Jordal, DUG og Monica Hansen, TMU. Migrering av resten av de store 
middelaldergravningen ved KHM er også gjennomført. 
 
Faggruppe top.ark. – Sonja Innselset er leder for gruppa. Faggruppa har ikke hatt behov for 
møter i år.  
 
Faggruppe feltdokumentasjon – Steinar Kristensen er leder for gruppa. Den har gjennomført 
arbeidet med felles Intrasismaler. Erik Kjellmann ble tilsatt i en måned med arbeidssted TMU for 
å oppdatere felles mal som skal brukes ved årets feltarbeid. Faggruppa har også levert forslag om 
import/eksport-funksjonalitet mellom feltdokumentasjonsverktøyet og foto- og gjenstandsbaser. 
Den arbeider også med funksjoner for nettbrett. Morten Erlandsen ved USIT har deltatt i 
utviklingen av disse løsningene. I år er mye av det arkeologiske feltarbeidet ved museene 
dokumentert med de nye Intrasismalene. Det er en utfordring for hvert museum å få det praktiske 
rundt dette til å fungere best mulig. Gruppa melder at det er en svakhet ved arbeidet at VM ikke 
har deltatt aktivt. 
  
De nye løsningene i felt, blant annet bruk av nettbrett, går i retning av mer heldigital 
feltdokumentasjon. For å få full effekt av dette er det viktig at det legges til rette for videre bruk 
av data som er digitale fra starten. Det vil gi en kortere vei fra feltarbeid til ferdige 
utgravningsrapporter. 
 
Faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie – Arbeidet i høst er blitt koordinert og fulgt opp av 
Sonja Innselset, UM og Anita Maurstad og Dikka Storm, TMU. Handlingsplanens mål 5: 
Etnografi/nyere kulturhistorie har konsentrert seg om å få migrert eksisterende baser for 
etnografi/nyere kulturhistorie (kirkekunst/bygd og by) ved UM og TMU. På denne måten blir 
gjenstandsbasene for etnografi og nyere kulturhistorie konsolidert. To personer har vært tilsatt i 
høst for å følge opp dette arbeidet, Anja Nordvik Sætre i Bergen og Christina Joakimsen i 
Tromsø. MUSIT har bidratt med to månedsverk hvert sted. I tillegg har UM bidratt med to 
månedsverk. Arbeidet vil fortsette inn på nyåret 2014. 
  



Rapportering 2013. Handlingsplan kulturhistorie                                                 4 
 

MUSIT: Handlingsplan for kulturhistorie med ressursforbruk for 2013 
med rapportering 
 
Mål 1: Ferdigstilling av mål 3 fra Handlingsplanen 2012: Utvikle fane for konservering i 
gjenstandsbasen fra Handlingsplanen 2012. 

Tiltak i 2012/3: Ny fane for konservering  

Beskrivelse: Ny konserveringsbase integreres i gjenstandsbase arkeologi. Konserveringsfanen skal 
inneholde nødvendige felter for registrering av informasjon om konservering. Tiltaket vil 
ferdigstilles primo februar. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 
konservering 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

100 73 000 

Rapportering: Gjennomført 
 
Mål 2: Ferdigstilling mål 6 fra handlingsplanen for 2012: Videreutvikling av fotobasen for 
kulturhistorie 

Tiltak i 2012/3: Videreutvikle applikasjonen 

Beskrivelse: Målet er en videreføring av mål 3 fra handlingsplan for 2011. I 2011 ble seks av tolv 
delmål gjennomført. Faggruppe foto skal følge opp gjennomføringen av de punktene som nå er 
vedtatt. 
 
De viktigste delmålene er: 
• Overføring av raw-filer til basen 
• Funksjon for å telle antall treff ved søk i basen 
• Felt for fritekstsøk i søketreet til fotobasen 
• Filnavn følger bildet når det hentes ut fra basen 
• Valglister for perioder og nedtrekksmeny for roller  
 
Tiltaket vil ferdigstilles i løpet av første halvår 2013. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppen og DUG Faggruppen og DUG Timer Kroner 

250 182 500 
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Rapportering: Gjennomført. 
Mål 3: Utvikle felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for de arkeologiske samlingene 
Tiltak i 2013: Felles referanselister  
Beskrivelse: Det ligger nå referanselister/autoritetslister i hver av de fem arkeologiske museenes 
databaser. Tiltaket vil så langt det er mulig skape felles referanselister for litteratur, 
forslag_til_form, funnkategori, gjenstandstyper, materiale, innkomst, karttyper, person og lokalitet. 
Dette vil effektivisere videre systemutviklingsarbeid i basen, og er derfor prioritert høyest. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG DUG Timer Kroner 

150 109 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 200, VM 200, AM 200, TMU 200, UM 200 totalt 1000 

Rapportering:Det ble ikke satt av tilstrekkelig tid ved museene for å gjennomføre tiltaket 

Prognose: Tiltaket videreføres i 2014 

Tiltak i 2013: Aksesjonsmodul 
Beskrivelse: Aksesjonsmodul gjenstår for å få dekket den grunnleggende gjenstandshåndteringen 
ved de arkeologiske samlingene. Faggruppa vil utarbeide en kravspesifikasjon som tar hensyn til 
arbeidsflyten ved alle museene og også i størst mulig grad andre kulturhistoriske samlinger. 
Omfanget av den arkeologiske tilveksten gjør at det arkeologiske materialet prioriteres.   

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

300 219 000 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, VM 100, AM 100, TMU 100, UM 100 totalt 500 

Rapportering: Det er utarbeidet en kravspesifikasjon og utviklingsarbeidet er i gang. 

Prognose: Utviklingsarbeidet ferdigstilles på nyåret 2014 

Tiltak i 2013: Strekkodefunksjonalitet 
Beskrivelse: Strekkoding av gjenstander vil gjøre logistikken for museenes håndtering av 
gjenstander mer effektiv. Museene vil beskrive gjenstandsflyt og klarlegge hvor ytterligere 
funksjonalitet knyttet til avlesing av strekkoder vil gjøre arbeidet ved museene mer effektivt.  
Dette kan særlig gjelde ved flytting, revidering og større utlån.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150 109 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, VM 100, AM 100, TMU 100, UM 100 totalt 500 

Rapportering: KHM og TMU var på studiereise til SHM, Stockholm. KHM bruker strekkoding 
ved middelalderrevisjonen. TMU har bedt om implementering av strekkoding hos seg.  
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Prognose: Noe mer funksjonalitet knyttet til strekkoder legges til mot slutten av året. 
 
Mål 4: Konvertering til modul for konservering i gjenstandsdatabasen, arkeologi 
 
Tiltak i 2013: Konservering – migrere databaser  

Beskrivelse: En ny konserveringsmodul er utviklet i gjenstandsbase arkeologi. Testing av 
modulen startet i november 2012. Den skal etter planen settes i produksjon medio februar. Deretter 
skal eksisterende konserveringsbaser migreres. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
konservering 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150 109 500 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 100, TMU 100, UM 100, VM 100, totalt 500 

Rapportering: Ikke igangsatt  

Prognose: Igangsettes i 2014 
 
Mål 5: Etnografi/nyere kulturhistorie  
 
Tiltak i 2013: Etnografi  –  endringer i applikasjon 

Beskrivelse: Målet er en felles løsning for etnografi/nyere kulturhistorie basert på den eksisterende 
gjenstandsbase for etnografi ved KHM. Faggruppa skal lage en behovsbeskrivelse som viser de 
nødvendige endringene. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
etnografi og nyere 
kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

200 146 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 200, TMU 200, UM 200, VM 200, totalt 900 

Rapportering: Migreringen gjøres til den eksisterende etnografiapplikasjonen 

Prognose: Gjennomført. UM og TMU har ikke bedt om endringer.  

Tiltak i 2013: Etnografi  –  migrering av baser ved UM og TMU 

Beskrivelse: Når behovsbeskrivelsen er ferdig skal arbeidet med mapping av eksisterende baser 
ved UM og TMU igangsettes. Deretter skal basene migreres.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
etnografi og nyere 
kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

200 146 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 200, TMU 200, UM 200, VM 200, totalt 900 
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Rapportering: Arbeidet er igangsatt og i hovedsak gjennomført.  

Prognose: Mindre arbeid vil gjenstå på nyåret 2014. 
Mål 6: Konvertering/migrering  
 
Tiltak i 2013: Konvertering/migrering av arkeologiske gjenstandsbaser 
Beskrivelse: Museene har sendt inn oversikt over databaser som skal migreres. Utvikling av 
importrutine fra Intrasis til gjenstandsbasen vil gjøre migreringen mer effektiv. På grunnlag av den 
innsendte oversikten over databaser skal faggruppa for gjenstandsbase, arkeologi prioritere 
rekkefølgen av konverteringene.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

150 109 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 200, TMU 200, UM 200, totalt 600 

Rapportering: Resten av middelalderbasene ved KHM er konvertert 

Prognose: Flere baser konverteres i 2014. Basen ved Bryggen i Bergen kan være aktuell i 2015. 

Tiltak i 2013: Konvertere TMUs magasinbase 
Beskrivelse: Magasinbasen ved TMU skal migreres slik at TMU kan ta i bruk magasinmodulen i 
arkeologiapplikasjonen  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

50 36 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 200, TMU 200, UM 200, totalt 600 

Rapportering: Konvertering av magasinbasen er gjennomført 

Prognose:  

Tiltak i 2013: Konvertering/migrering  
Beskrivelse: I top.ark.-basen blir det nå lagret filer i PDF-format. VM har meldt inn behov for 
konvertering av eldre .TIFF- filer i topark-basen til PDF-filer. Det er noe usikkert hvor mye DUG-
arbeid dette vil innebære. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
etnografi og nyere 
kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

75 54 750 

Ressursinnsats museene (timer): VM 100, totalt 100 

Rapportering: Ikke igangsatt 
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Prognose: Ikke igangsatt. DUG skal i 2014 se på omfanget av arbeidet.  
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Handlingsplanen presenterer hovedpunktene i forslag til handlingsplan for 2013.  
 
Andre tiltak  
Oppgave i 2013:I tillegg til de ovenfor nevnte punktene som involverer DUG er det også tiltak 
som krever større innsats ved museene, men ikke er DUG-arbeid. Noen av disse er påbegynt i 
2012 og blir gjennomført i 2013. Andre ble ikke gjennomført i 2012 på grunn av manglende 
ressurser ved museene. 

- Rydding i dublettoppføringer av gjenstander 
- Innlasting av litteraturreferanser for gamle tilvekster 
- Innlasting av navn i feltene "katalogisert av" og "dato" for gamle tilvekster (påbegynt 

2012) 
- Oppdatering av koordinatangivelser (påbegynt 2012) 
- Oppdatering av presisjonsnivåfeltet i henhold til nye termer (påbegynt 2012) 
- Innlasting av fellesopplysninger der disse er tomme  
- Innlasting av hele katalogtekster i fellesopplysninger og gjenstandsopplysninger 
- Rydding i UNUM-poster  
- Rydding av manglende undernummer   

 
I 2013 ble fellesopplysninger er lastet inn i basen. Museene har arbeidet med oppdatering av 
koordinatangivelser. De andre postene har det ikke vært tid til å arbeide med i 2013. De 
videreføres ikke fordi det ikke er konkrete planer om oppfølging ved museene. 
 
Humanosteologi. Koordineringsgruppa foreslår å nedsette en faggruppe for humanosteologi i 
2013. 
Det er vedtatt å opprette en faggruppe. Det er ikke oppnevnt medlemmer til gruppa. 
 
Feltdokumentasjon. Koordineringsgruppa støtter forslaget fra Faggruppe feltdokumentasjon om 
å sette av ett månedsverk til innlegging av felles maler for feltundersøkelser i Intrasis. 
Det ble satt av ett månedsverk, og arbeidet ble gjennomført ved TMU. 
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MUSIT: Forslag til handlingsplan for kulturhistorie for 2014 
 
Koordineringsgruppa regner med at oppfølging av ny IT-arkitektur vil ta mye tid framover. Det 
er viktig at det settes inn tilstrekkelige ressurser slik at overgangen kan gjennomføres så effektivt 
som mulig. 
 
I sammenheng med overgang til ny IT-arkitektur vil koordineringsgruppa for kulturhistorie 
nedsette ei prosjektgruppe som skal iverksette arbeid med en felles håndtering av arkeologisk 
dokumentasjonsmateriale i MUSIT. Museene har nå applikasjoner som støtter arbeidet med det 
kulturhistoriske gjenstandsmaterialet ved museene – aksesjon, katalogisering, konservering, 
magasinering, utlån m.v. Det er også applikasjoner for topografisk arkiv og fotografier. Det er nå 
viktig å sette fokus på dokumentasjonen; integrering av topografisk arkiv, fotografi og særlig den 
digitale feltdokumentasjonen. Målet vil være en felles databank for arkivering og 
tilgjengeliggjøring av vitenskapelig dokumentasjon fra den museale virksomheten.  
Prosjektgruppa skal arbeide ut fra det grunnlaget som aktivitetsanalysen vil gi. Prosjektgruppa 
begynner derfor sitt arbeid når aktivitetsanalysen er avlevert.  
 
Faggruppe for feltdokumentasjon har gjort et godt arbeid for å ta i bruk felles maler ved 
museenes digitale feltdokumentasjon. I tillegg er gruppa en viktig nasjonal arena for utveksling 
av erfaringer, tanker og ideer rundt innføring og videreutvikling av nye digitale metoder.  
En hovedoppgave for faggruppe feltdokumentasjon i 2014 vil være innføring av Intrasis 3.0. 
Intrasis brukes nå på de fleste arkeologiske undersøkelsene, og oppgraderingen krever tilpasning 
og oppdatering av brukermanualer.  
 
Faggruppe for feltdokumentasjon har også arbeidet med bedre digitale løsninger i felt, blant 
annet bruk av nettbrett. Nettbrettløsninger gjør det aktuelt med import av fotolister til fotobasen. 
Slik import vil drive arbeidet videre i retning av mer heldigital feltdokumentasjon hvor det er 
viktig at en kan ta vare på og gjenbruke data som er født digitale. Det vil også gi en kortere vei 
fra feltarbeid til ferdige utgravningsrapporter. 
 
Det er etterspørsel etter å få tilgang til museenes data og å integrere dataene i andres nettsider. 
Både Riksantikvaren og Norsk kulturråd har henvendt seg til MUSIT for å samarbeide om felles 
løsninger. Det er viktig at museene blir synlige når en leverer data som publiseres gjennom 
andres kanaler. Det aktualiserer også behovet for mer tid til å arbeide med datasettene slik at 
informasjonen blir oppdatert med nye forskningsresultater og at de blir enda bedre tilgjengelig 
for alle typer brukere. 
 
Ved den nært forestående overgangen til ny IT-arkitektur vil ikke koordineringsgruppa investere 
for mye tid i eksisterende applikasjoner. Det legges derfor opp til de mest nødvendige endringer 
og desto mer arbeid med migreringer og arbeid som er rettet inn mot ny IT-arkitektur. 
  
Listen med gjøremål for 2014 er i prioritert rekkefølge: 
 

1. Ferdigstilling av aksesjonsmodul (webapplikasjon) 
2. Ferdigstilling av migreringene etnografi/nyere kulturhistorie 
3. Arbeid med felles referanselister  
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4. Rapportfunksjon, konvertering og migrering av konserveringsbaser 
5. Utvidelse og innføring av strekkodefunksjonalitet i arkeologi 
6. Utvikle importrutiner i gjenstandsbasen, arkeologi for import av data fra Intrasis 
7. Import av fotolister fra arkeologisk feltarbeid 
8. Vurdering av omfang av annet ønsket arbeid 

  
Denne listen danner bakgrunn for følgende mål i 2014: 
 
Mål 1: Videreutvikle felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for de arkeologiske 
samlingene 

 
 
Mål 2: Videreutvikle felles gjenstandsbase for etnografi og nyere kulturhistorie og migrere 
data 
Tiltak i 2014: Etnografi – migrering 
Beskrivelse: I 2013 er migrering av baser ved TMU og UM til felles plattform i hovedsak 
gjennomført. Det gjenstår en del arbeid med bl.a. overføring av bilder og noe utvidelse av selve 
applikasjonen, som må gjennomføres i 2014. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
etnografi og nyere 
kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

300 226 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 50, TMU 100, UM 100, totalt 250 

Rapportering:  

Prognose:  
 
 
 
  

Tiltak i 2014: Aksesjonsmodul 
Beskrivelse: Aksesjonsmodul er påbegynt i 2013. Den vil ferdigstilles i 2014. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

450 339 750 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, VM 100, AM 100, TMU 100, UM 100 totalt 500 

Rapportering:  

Prognose:  
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Mål 3: Utvikle felles referanselister for de arkeologiske samlingene 
Tiltak i 2014: Felles referanselister i gjenstandsbasen, arkeologi 
Beskrivelse: Det ligger nå referanselister/autoritetslister i hver av de fem arkeologiske museenes 
databaser. Tiltaket gjelder en teknisk tilrettelegging av felles referanselister i basene for å 
effektivisere og forenkle utvikling og administrasjon av Gjenstandsbasen. Tiltaket vil i 2014  
etablere felles referanselister for litteratur, funnkategori, gjenstandstype, materiale, innkomst og 
karttyper, samt etablere omforente rutiner for endring og oppdatering av listene. Dette vil 
effektivisere videre systemutviklingsarbeid i basen, og er derfor prioritert høyest. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG DUG Timer Kroner 

150 113 250 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 200, VM 200, AM 200, TMU 200, UM 200 totalt 1000 

Rapportering: 

Prognose:  
 
Mål 4: Videreutvikle konserveringsmodulen i gjenstandsdatabasen, arkeologi og migrere 
konserveringsbaser 
Tiltak i 2014: Konservering – migrere databaser  

Beskrivelse: Ny konserveringsmodul ble ferdig i 2013. I 2014 skal en utvikle praktiske løsninger 
for rapportfunksjoner, samt migrere eldre konserveringsbaser. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
konservering 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

300 + 50 x 4 
500 

 
377 500 

Ressursinnsats museene (timer): AM 200, KHM 200, TMU 200, UM 200, VM 200, totalt 1000 

Rapportering:  

Prognose: 
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Mål 5: Videreutvikle strekkodefunksjonaliteten i den arkeologiske gjenstandsbasen  
Tiltak i 2014: Strekkodefunksjonalitet 
Beskrivelse: Strekkoding er implementert i gjenstandsbasen ved KHM Det gjenstår å legge inn 
søkefelt for strekkoder. Dessuten skal det implementeres strekkoder ved TMU. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
etnografi og nyere 
kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

150 113 250 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, TMU 100, totalt 200 

Rapportering:  

Prognose:  
 
 
 
Mål 6: Utvikle importrutiner i gjenstandsbasen for import av data fra Intrasis  
Tiltak i 2014: Konvertering/migrering av arkeologiske gjenstandsbaser 
Beskrivelse: Utvikling av importrutine fra Intrasis til gjenstandsbasen bidrar til bedre integrering 
av Intrasis i databasestrukturen. Dessuten vil en importrutine gjøre migrering mer effektiv. På 
grunnlag av over databaser og tilgjengelig arbeidskapasitet på museene skal faggruppa for 
gjenstandsbase, arkeologi prioritere rekkefølgen av konverteringene.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

300 226 500 

Ressursinnsats museene (timer): AM 200, KHM 200, TMU 200, UM 200, VM 200, totalt 1000 

Rapportering:  

Prognose:  
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Mål 7: Import av fotolister fra arkeologisk feltarbeid 

Tiltak i 2012/3: Import av fotolister 

Beskrivelse: Målet tilfører mer funksjonalitet i fotobasen og effektiviserer feltarbeid. DUG vil 
vurdere omfanget av dette arbeidet  
 
Import til fotolisten slik den er definert i fotobasen 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Faggruppen og DUG Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150 113 250 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, VM 100, AM 100, TMU 100, UM 100 totalt 500 

Rapportering:  

Prognose:  
 
 
 
Mål 8: Vurdering av omfang av annet ønsket arbeid 
Tiltak i 2014: DUG vurderer omfanget av punktene 
Beskrivelse: De følgende punktene er lavt prioritert og kan gjennomføres om det kreves små 
ressurser for gjennomføringen.  
Fotobase: - bla mellom fullformatbilder i basen 
Runebase: - åpne for innskriving og editering 
Top.ark. .- konvertere filer fra .tif-format til .pdf-format for å øke tilgjengelighet 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
etnografi og nyere 
kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

75 56 625 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, TMU 100, totalt 200 

Rapportering:  

Prognose:  
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Referat fra møte i Koordineringsgruppe kulturhistorie 19. november 2013 i Oslo. 
Tilstede: Joel Boaz (RA), Jarle Ebeling (DUG). Sonja Innselset (UM), Torkel Johansen (VM), 
Roger Jørgensen (UiT), Espen Uleberg (KHM, referent) 
 

1. Godkjenning av saksliste  
2. Passordrutiner i MUSIT  
3. Orientering om Hack4no - Kulturrådet arrangerer hackaton 7 februar  
4. Prosjektgruppe Dokumentasjonsmodul  
5. Handlingsplan 2014  
6. Eventuelt 

1. Godkjenning av saksliste  
Sakslista godkjent med tillegg av at Jarle orienterer om besøk ved British Museum i London. 

2. British Museum 
Jarle orienterte om DUGs besøk ved British Museum i London. De har arbeidet mye med 
standardisering av termer og bruker Erlangen-varianten av CIDOC-CRM som grunnlag for 
databasearbeidet. De publiserer katalogtekstene slik de opprinnelig ble skrevet og dermed med 
stor variasjon i detaljeringsgrad og termer. De har lagt ut over 700000 bilder av gjenstander. Det 
er også verdt å merke seg at de bruker et system for åtte ulike samlinger, det med andre ord ikke 
gjort spesielle tilpasninger for arkeologi, mynt osv. slik det er gjort hos oss. 

3. Passordrutiner i MUSIT.  
Det er innført nye rutiner for passord til MUSIT-basene. De rutinene oppleves som svært 
krevende av enkelte brukere, særlig ved NTNU. Det har også vært reaksjoner på manglende 
varsling og informasjon. De nye rutinene er pålagt av USIT sentralt for å ivareta datasikkerheten. 
Ved registrering av nye MUSIT-brukere blir det også registrert e-post-adresser. Hittil har hver 
enkelt bruker måtte registrere seg for å motta informasjon. Fremover skal dette endres slik at nye 
brukere automatisk kommer med på felles mailingliste for MUSIT-brukerne. I forbindelse med 
overgangen til automatisk registrering vil det bli sendt ut lister over brukere til 
koordineringsgruppa slik at listene kan oppdateres. 

4. Orientering om Hack4no.  
Espen var på møtet hos Kulturrådet 15. november. Hack4no skal arrangeres i 6. – 7- februar 
2014. Det var enighet om at det er bra om museenes databaser blir aktivt brukt når det arrangeres 
hackaton. Alle skal tenke gjennom forslag til sammenstilling or presentasjon av dataene og 
eventuelt gjøre en presentasjon ved oppstarten av arrangementet. Det ble diskutert om en skal 
forberede delmengder av materialet for å legge bedre til rette for bruk i app'er. Gruppa var 
positiv til at museenes og MUSITs logoer ble brukt på materiell som skal utarbeides av 
Kulturrådet slik at museene blir synliggjort. Det blir viktig å ha dokumentasjon av API'et og 
dessuten å kunne delta for å svare på spørsmål om metadata og API. 
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5. Prosjektgruppe Dokumentasjonsmodul.  
Mandatforslaget utarbeidet av Torkel ble diskutert. Det er viktig å komme i gang med arbeidet 
når aktivitetsanalysen ved museene er gjennomført. Museene har nå greie systemer for de 
kulturhistoriske gjenstandene, og en bør ha fokus på dokumentasjon i form av arkivmateriale, 
fotografier og særlig digital feltdokumetasjon (GIS). Det var enighet om å beskrive behovet for 
en slik gruppe i innledningen til handlingsplanen for 2014. 

6. Handlingsplan 2014  
Forslaget til Handlingsplan ble diskutert og det ble satt opp en prioritert rekkefølge. Espen 
bearbeider forslaget før oversendelse til styremøte 28. november 2013. 
 
7. Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
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MUSIT: Handlingsplan for naturhistorie 2013 med rapportering per 
31.10. 2013. 
 
Innledning 
 
Ressursene satt av i forbindelse med (del)målene i planen er DUGs forventede forbruk i 
timeverk samt ressurser i form av arbeidstid forventet brukt av ansatte ved museene, f.eks. 
deltakelse i faggrupper.  
 
DUG disponerer totalt 5,4 årsverk med applikasjonsutvikling/programmering. For 2013 er 
disse årsverkene delt likt mellom kultur- og naturhistorie. Det betyr at naturhistorie disponerer 
2,7 årsverk i 2013. Halvparten av disse årsverkene går med til drift og vedlikehold av 
eksisterende databaser og applikasjoner. Det gjenstår dermed ca. 16,6 månedsverk med 
utvikling som kan disponeres til de naturhistoriske prosjektene.  
 
Handlingsplanen for 2013 ble utarbeidet ut fra en fortsatt uavklart situasjon rundt nytt 
utviklingsrammeverk for Musit. Det ble i 2013 ikke prioritert nye naturhistoriske 
utviklingsprosjekter. Fokus i 2013 har vært sluttføring av det som er igangsatt for karplanter, 
lav/sopp og entomologi samt migrering av datasett. 
 
Styret har bevilget ekstra ressurser til prioriterte tiltak innenfor naturhistorie i 2013. De ekstra 
ressursene er blitt benyttet til et felles seminar for alle som arbeider innenfor MUSIT 
naturhistorie, prosjektkoordinator for sopp/lavprosjektet og bistand i migreringsprosessene i 
entomologiprosjektet.  
 
 
Arbeid i koordineringsgruppa 
 
Koordineringsgruppe for naturhistorie har hatt fem møter per 31.10. 2013 og behandlet 41 
saker i tillegg til orienteringssaker og oppfølgingssaker. Referat fra møtene er sendt Styret til 
orientering. Det er i tillegg avviklet et seminar felles for alle som arbeider med MUSIT 
naturhistorie. 
 
Sentrale arbeidsoppgaver har vært: 

- handlingsplan med status for gruppenes arbeid, håndtering av avvik 
- møter med lederne for faggruppene 
- program og erfaring fra seminar 
- oppfølging av styresaker 
- koordinering av arbeid med Artsdatabanken og GBiF 

 
Koordineringsgruppas medlemmer har i tillegg hatt kontakt per epost og telefon for å følge 
opp spørsmål og henvendelser fra faggruppene.  
 
Ressursinnsats (timer) fra museene i koordineringsgruppa totalt: 545 
NHM: 75, UM: 75, TMU: 75, VM: 320 
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Seminar for MUSIT naturhistorie 
 
MUSITs koordineringsgruppe for naturhistorie og DUG arrangerte et seminar for alle som 
arbeider med MUSIT-naturhistorie i faggrupper, DUG og i museene 06.02. 2013. Det var 38 
påmeldte til seminaret inklusive fire inviterte innledere. Alle museene i MUSIT-samarbeidet 
var representert samt Agder naturmuseum og botanisk hage.   
 
Seminarets hensikt var å få presentert og motta tilbakemelding knyttet til pågående 
naturhistoriske prosjekter i MUSIT, bli bedre kjent samt å diskutere noen overordnede tema 
felles for alle som arbeider med naturhistorie innenfor MUSIT. 
 
Det var god oppslutning og positiv stemning under seminaret, beskrevet som en «samlende 
atmosfære». Koordineringsgruppa og DUG har fått positive tilbakemeldinger fra deltakere i 
ettertid. For koordineringsgruppas medlemmer har det også vært nyttig med tilbakemeldinger 
og innspill på prosjekter som er i gang, eller ønsker om igangsetting av nye prosjekter. Tid til 
diskusjon mellom programmets poster oppleves også som nyttig og en arena for å bli bedre 
kjent på tvers av fagfelt.   
 
Museene samarbeider om felles løsninger, og arbeid utviklet i ett prosjekt er relevant for 
andre prosjekter. Seminaret viste at det er en positiv driv i museene og driv i faggruppene. Det 
synliggjør også et stort gap mellom ønsker/forventinger til det som kan gjøres sammenlignet 
med tilgjengelige ressurser lokalt ved museene i form av personale og midler.  
 
En mer detaljert bekrivelse av program og erfaringer er gitt i rapport på handlingsplan per 
30.04. 2013. 
 
 
Arbeid i faggruppene 
 
Koordineringsgruppa har gjennom rapporter og referater fra faggruppene fått en oppdatering 
på status for handlingsplanen for 2013. Koordineringsgruppa er, sett under ett, fornøyd med 
arbeidet som er gjennomført i faggruppene i 2013. Det er imidlertid gjennomgående for alle 
faggruppene at utviklings- og migreringsarbeidet tar lengre tid enn forventet. Selv om 
samarbeidet mellom utviklerne og fagmiljøene er godt, er ikke organiseringen av prosjektene 
optimale. Det mangler en «pådriverfunksjon» i prosjektene. I tillegg setter ikke museene av 
nok sammenhengende arbeidstid (til riktig tid) i prosjektene, og det er begrenset med 
utviklerressurser i DUG. Av den grunn går arbeidet i rykk og napp, med tap av både tid og 
momentum. Resultatet er at arbeidet blir forsinket, og det oppstår frustrasjon både hos 
utviklere og i faggruppene. 
 
Koordineringsgruppa ser at informasjonsflyten innen faggruppene og mellom 
koordineringsgruppa og faggruppene kunne vært bedre. I perioder hvor utviklings- eller 
migreringsarbeid er konsentrert om ett fagmiljø/museum, er det spesielt viktig å holde alle 
faggruppemedlemmene orientert om arbeidet som pågår, enten gjennom dialog eller 
møtereferater, slik at prosjektene fortsatt oppfattes som fellesprosjekter for alle museene.  
 
Karplanter 
Faggruppa har hatt tre møter i 2013, hvorav ett av disse var fellesmøte med faggruppe for 
sopp og lav og ett sammen med karplantekonservatorene. I tillegg har gruppas medlemmer 
hatt arbeidsseminar sammen med DUG, heldags kurs/seminar om lånebasen og kurs i bruk av 
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MUSITs felles importapplikasjon. Hovedaktiviteten i 2013 har vært migreringen av materiale 
fra Stavanger, Agder, rest-Oslo og rest-Tromsø. Dette ventes ferdigstilt i løpet av november. 
Det er gjort en revisjon av lånebasen som nå er tatt i bruk i Oslo, Bergen og Trondheim. Det 
er gjort et omfattende arbeid med å forbedre søkefunksjonen og forbedringer i 
koordinatfunksjonen.  
 
GBiF Norge og UM har samarbeidet om utviklingen av en portal for karplanter ved UM, og 
det ligger nå en løsning på GBiFs nettsider. 
 
Det gjenstår sluttføring av noen utviklingsoppgaver (lånebasen, søkeoppsett, og 
personregisteret) for karplanter, disse vil bli håndtert i arbeidet med sopp/lav og entomologi.  
Faggruppa legges ned når en har fått etablert ei ekspert/superbrukergruppe for drift og 
koordinering av samlingsforvaltning i naturhistorie. En ber faggruppa levere en sluttrapport 
innen 31.03. 2014. 
 
 
Entomologi 
Det har vært arbeidet med import av datasett fra NHM, og forberedelse av import fra VM 
parallelt med utvikling av databasen. Datasettet fra NHM viste seg å være mer komplisert enn 
først antatt og en ligger ca. 6 mnd etter oppsatt plan. Det er bevilget ekstra ressurser til 
migreringsarbeidet ved NHM. Produksjonsbasen for entomologi ble satt i drift 30.09. 2013, 
og tatt i bruk ved NHM i månedsskifte oktober/november.  
 
Utvikling av felles løsninger for entomologi, sopp/lav og karplanter har tatt lengre tid enn 
forventet, men det er blitt mer standardisert og bedre synkronisert totalt sett. 
Utviklingsarbeidet er ca. 2 mnd forsinket i forhold til oppsatt plan. Når produksjonsbasen nå 
er på plass, anser vi likevel fremdriften som akseptabel. Gruppa har ikke hatt møter siden 
februar 2013, utfordringer og spørsmål har delvis blitt drøftet via e-post med faggruppens 
medlemmer. Faggruppeleder har deltatt i to møter med koordineringsgruppa hvor en har 
diskutert framdrift, arbeidsform og forbedringspotensial.  
 
 
Sopp og lav 
Faggruppa har hatt to møter i 2013 hvorav et fellesmøte med faggruppe for karplanter. 
Migreringen av soppdata fra NHM og VM har gått bra. Det har vært få problemer ut over de 
som en hadde forventet. Faggruppeleder har deltatt i ett møte med koordineringsgruppa hvor 
en har diskutert framdrift, arbeidsform og muligheter for å koble på en 
prosjektleder/koordinator. I mai fikk en på plass en prosjektkoordinator fra NHM som har 
som oppgave å følge prosjektet og sørge for kontakt og dialog mellom fagmiljø, faggruppe og 
utviklere i DUG. En fikk også supplert faggruppa med en representant fra TMU.  
 
En arbeider nå videre med utvikling av ny funksjonalitet, test og migrering av soppdatabasen 
ved TMU. NHM har på oppdrag av Artsdatabanken oppdatert taksonregisteret for nordiske 
sopp i Artsnavnebasen. Det er imidlertid et stort og uløst spørsmål hva en gjør med 
taksonregister for materiale utenfor Norden. Prosjektarbeidet tar fortsatt lang tid der 
framdriften forsinkes ved at det tar lang tid før beslutninger tas, noe som skaper frustrasjoner 
hos de involverte. Faggruppeleder anbefaler tettere møter mellom fagmiljø og DUG for å 
sikre moment i arbeidet.  
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Felles forvaltningsmodul 
Faggruppa presenterte sitt arbeid på MUSITs seminar for naturhistorie i februar 2013. Både 
produkt og arbeidsform ble svært godt mottatt blant seminardeltakerne. Det ble videre 
gjennomført et gruppearbeid på seminaret som grunnlag for faggruppas videre konkretisering 
og prioriteringer i prosjektet. Det har imidlertid ikke vært ressurser til å videreføre arbeidet i 
2013, og en har heller ikke prioritert å sette i gang nye større utviklingsprosjekter før styret 
har tatt stilling til utredningsarbeidet omkring nytt utviklingsrammeverk som ble ferdigstilt i 
2013. Faggruppas arbeid danner et godt grunnlag for virksomhetsanalysen som skal 
gjennomføres i 2014. 
 
 
Arbeid som ikke er organisert gjennom faggruppene 
 
MUSIT er etter tilrådning fra koordineringsgruppa, involvert i to prosjekter ved museene som 
ikke er organisert gjennom egne faggrupper.  
 
1) «Etikettprosjekt». Det er fra faglig hold fremsatt behov for å utarbeide en spesifikasjon av 
ulike krav knyttet til etiketten. UM v/Tor Tønsberg har tatt på seg å organisere arbeidet. 
Initiativet er blitt godt mottatt i museene. Det er avholdt møter og alle museene har kommet 
med innspill. Arbeidet er blitt fulgt opp gjennom koordinatorer for botanikk, zoolog og 
geologi. Botanikkprosjektet har kommet fram til en felles løsning for botanikk og har utviklet 
en kravspesifikasjon. Løsningen baserer seg på bruk av om QR-kode på etiketten. 
Botanikkgruppa leverte sin rapport 06.11. 2013.  
 
2) «Samarbeid med Artsdatabanken om navn».  

"Ad-hoc-gruppa" for samarbeid om navn MUSIT - Artsdatabanken har ikke hatt møter så 
langt i 2013. Det ble gjort forsøk på å møtes i vår, men deltakelse var ikke mulig for flere av 
museumsrepresentantene i gruppa. Det er mange arbeidsoppgaver å ta tak i som gjelder 
navnelister, datautveksling, bruk av Artsnavnebasen, og koordinator for gruppa har satt opp 
program for neste møte. 
 
Artsdatabanken har kontaktet koordineringsgruppa for å få råd om neste prosjekt når det 
gjelder oppdatering av Artsnavnebasen. Karplanter står for tur, men det er ennå ikke avklart 
hvordan arbeidet kan organiseres. 
 
 
 
 
 



 1 

MUSIT: Handlingsplan for naturhistorie med ressursforbruk for 2014 
 
Koordineringsgruppe for naturhistorie vil i 2014 prioritere å fullføre påbegynte 
utviklingsoppgaver innen entomologi og sopp og lav. I tillegg vil man arbeide videre med å 
operasjonalisere anbefalingene fra etikettgruppa, som nylig har avlevert sin sluttrapport.  
 
Koordineringsgruppa vil også søke å etablere ei gruppe som skal sørge for koordinering av 
drifts- og forvaltningsoppgavene for de naturhistoriske løsningene ved det enkelte museum. 
Medlemmer av gruppen er tenkt å ha oversikt over alle museets databaser og applikasjoner 
driftet av MUSIT, og også, innenfor rammene av MUSIT-samarbeidet, fungere som en faglig 
og IT-teknisk ekspertgruppe. I løpet av første halvår vil en foreta en innledende vurdering om 
sopp-applikasjonen, slik den er per 1.3. 2014, kan tas i bruk for moser, og hva som eventuelt 
må gjøres av utviklingsarbeid. 
 
Koordineringsgruppa vil også være involvert i arbeidet med virksomhetsanalyse. Gruppas 
medlemmer vil være ansvarlig ved de enkelte museene for oppnevning/organisering av de 
lokale høringsgruppene, samt bidra til oppslutning om prosessen rundt virksomhetsanalysen. 
 
 
Prioriterte oppgaver er:  
1. Videreutvikling av entomologiapplikasjon og migrering av data. Prioritet 1. 
2. Videreutvikling av sopp og lavapplikasjon og migrering av data. Prioritet 1. 
3. Videre arbeid med etikett-format/-utskrift innenfor botanikk. Prioritet 2. 

 
4. Etablere ei ekspertgruppe for drift og koordinering av samlingsforvaltning. Prioritet 2. 
5. Virksomhetsanalyse. Prioritet 1. 
6. Moser – innledende vurderinger. Prioritet 2. 

 
Det er usikkert hvor mye av utviklingsressursene i DUG som vil gå med til arbeidet med 
etikettene. Oppgave 4., 5. og 6. vil i utgangspunktet ikke kreve utviklingstid i DUG. 
 
Detaljerte prosjektplaner med milepæler og ansvarsfordeling revideres/utvikles for hvert av 
målene etter endelig avklaring av ressurstildeling for 2014. Prosjektplanene følges opp av 
koordineringsgruppa, og kan oversendes styret ved behov. 
 
Mål 1: Utvikle en felles entomologiapplikasjon som skal tas i bruk av alle de 
naturhistoriske universitetsmuseene  
 
Tiltak i 2014. Ferdigstille en felles entomologiapplikasjon for de naturhistoriske museene og 
migrering av utvalgte datasett 

Beskrivelse: Det skal utvikles én felles applikasjon for objektsamlingene i entomologi. 
Applikasjonen skal håndtere norske og utenlandske samlinger. En første versjon av applikasjonen 
ble utviklet av en pilotgruppe for entomologi, og overlatt Faggruppa i entomologi i 2013 etter en 
foreløpig test. Faggruppa har fortsatt arbeidet med utviklingen av applikasjonen i 2013, og begynt 
migreringen av datasett. Applikasjonen ble tatt i bruk av NHM for ett datasett i oktober/ november 
2013. 
 
De prioriterte aktivitetene/milepælene i 2014 er: 
1. Utarbeide en detaljert arbeidsplan for arbeidet som skal utføres i 2014. (Januar 2014.) 
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2. Testing og godkjenning av funksjonaliteter i applikasjonen slik den foreligger pr. 31.12.2013 (se 
«Tiltak og gjøremål i entomologi-applikasjonen» (https://wiki.uio.no/usit/musit/ 
index.php/Zoologi)).  Må foreligge 1. april 2014. 
3. Videreutvikling av entomologiapplikasjonen. Ifl. «Tiltak og gjøremål i entomologi-
applikasjonen» gjenstår pr. 1.11.2013 følgende punkter: 4, 5, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19 og 20, 
hvorav pkt. 9 sannsynligvis kan utsettes.  

• Pkt. 4 og 5 (validering av navn) utbedres i samarbeid med botanikk. Ferdigstilles innen 1. mars 
2014. 

• Pkt. 10 (koordinathistorikk) og pkt.11 (koordinatvalidering) utbedres i samarbeid med 
botanikk. Ferdigstilles innen 1. mars 2014. 

• Pkt. 17 avklares med VM. Ferdigstilles innen 1. juni 2014.  
• Pkt. 18 («collection event») vurderes med tanke på en enklere løsning enn opprinnelig planlagt 

(oppretting av et dummy-taxon som kan fungere som identitet for en unik collection-event?) 
Ferdigstilles innen 1. mai 2014. 

• Pkt. 19 (opplasting av foto). Ferdigstilles innen 1. februar 2014. 
• Pkt. 20 (diverse). Vurderes og prioriteres av faggruppen innen 1. april 2014. 
 
4. Migrering av lokale databaser med foreslått oppstartrekkefølge (må diskuteres videre i 
faggruppen):  

• Januar: NHM Utvalgte datasett + Access-baser i entomologi 
• Februar: NTNU VM entomologi tørrsamling 
• Mai: UM og TMU 
 
5. Videreutvikling av første versjon av entomologiapplikasjonen parallelt med migrering   
 
6. Fortløpende migrering med utfasing av lokale databaser (2013-2014) 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 
faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG, og 
ansvarlige konservatorer ved 
museene 

Timer Kroner 

900  679 500 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 250, TMU: 100, UM:100, VM:100, Totalt:550. Antall 
timer inkluderer ikke innsats til vasking av data og migrering. 

 
 
 
Mål 2: Utvikle en felles sopp- og lavapplikasjon som tas i bruk av alle de naturhistoriske 
universitetsmuseene 
 
Tiltak i 2014. Videreføre utvikling av felles sopp- og lavapplikasjon for de naturhistoriske 
museene med migrering av utvalgte datasett 
Beskrivelse: Det skal utvikles én felles applikasjon for objektsamlingene for sopp og lav. 
Faggruppa leverte utkast til prosjektplan med kravspesifikasjon i oktober 2011. Applikasjonen 
implementerer all funksjonalitet i karplanteapplikasjonen, men krever utvikling av nye moduler for 
typekort, protologer, eksikkater, litteratur og kjemiske analyser. I tillegg kreves nye felt i 
eksisterende moduler. Modul for kjemiske analyser er spesifikt for sopp og lav, men overlapper 
delvis entomologenes analysemodul. De andre nye modulene er generelle for naturhistorie. 
Applikasjonen krever også funksjonalitet som faggruppe karplanter har utsatt av div. årsaker. 
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Migrering av åtte databaser følger utviklingsbehovene. Migrering av soppdatabasene ved VM og 
NHM er gjennomført. Migreringen av soppbasen ved TMU ferdigstilles i løpet av januar 2014. 
 
De prioriterte aktivitetene/milepælene i 2014 er: 
1. Utvikling, test og migrering av lav ved TMU og VM 
For en fullstendig migrering er man avhengig av at modulen for kjemiske analyser er utviklet. 
Ettersom disse dataene ligger lagret i et fritekstfelt, kan en som alternativ gjennomføre 
migreringen og så strukturere kjemiske data i ettertid når modulen er ferdig utviklet.  Dersom man 
velger det siste alternativet, kan migreringen starte så snart håndteringen av innblandinger er 
implementert, noe en forventer er gjennomført i løpet av 2013. Fullstendig migrering bør kunne 
være gjennomført før sommeren 2014. 
 
2. Utvikling og test som forberedelse til migrering av lav NHM, lav og sopp UM. 
Flere moduler må utvikles innen denne migreringen kan starte. Dette er et utviklingsarbeid som vil 
pågå i hele 2014 før ny funksjonalitet er på plass. 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 
faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 
900 679 500 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 200, TMU: 100, UM: 100, VM: 150. Totalt: 550 
Antall timer er eksklusiv innsats til vasking av data og migrering. 
Rapportering: 

Prognose: 
 
 
 
Mål 3: Videre arbeid med etikett-format/-utskrift innenfor botanikk 
 
Tiltak i 2014. Med utgangspunkt i etikettgruppas forslag til etikettformat og etikett-utskrifter, 
utvikle rutiner og innføre programvare som dekker museenes og samlingenes behov 
Beskrivelse: Det er en del usikkerhet forbundet med hvordan man kan sikre hvert museum 
nødvendig kompetanse og programvare for å dekke behovene hver enkelt samling har til 
etikettformat og etikettutskrift. 
 
Etikettgruppas forslag til format krever også noe utvikling av dagens botanikk-applikasjoner og 
oppretting av websteder hvor man kan hente ytterligere informasjon om det enkelte objekt. 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Koordineringsgruppa, 
etikettgruppa og 
DUG 

Etikettruppa, DUG og 
ansvarlige konservatorer ved 
museene 

Timer Kroner 

300 226 500 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 100, TMU: 50, UM: 100, VM: 50. Totalt: 300 
Antall timer er eksklusiv innsats til migrering. 

Rapportering: 

Prognose: 
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MUSIT 
Koordineringsgruppe for naturhistorie 
11.11. 2013/SBA 
 
 

REFERAT 
 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 07. november 2013 kl. 12.00-16.30  
Møtested: Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 
 
 

* 
 
Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Geir Mathiassen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), 
Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg (Universitetsmuseet i Bergen) og 
Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 
 

* 
 
Sak 35/13: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 30.09. 2013 
 
Innkalling samt referat fra møtet 30.09. 2013 ble godkjent med følgende endring i referatet: 
Sak 27/13: Status for arbeidet i faggruppene 
Sopp og lav 
Det gjenstår å ta en endelig diskusjon og beslutning i faggruppa om valg av løsning for 
innblandinger. Faggruppa må komme sammen så snart som mulig for å avklare dette. Bjørn 
Petter tar initiativ til å kalle inn til møte.  
 
Rettes til: 
 
Sopp og lav 
Det gjenstår å ta en endelig diskusjon og beslutning i faggruppa om valg av løsning for 
innblandinger. Faggruppa må komme sammen så snart som mulig for å avklare dette. Bjørn 
Petter tar kontakt med Karl-Henrik som avklarer behov for møte.  
 
 
Jarle Ebeling meldte inn sak under eventuelt: «Seminar for MUSIT naturhistorie i 2014».  
 
 
Sak 36/13: Rapport på handlingsplan 2013 
Statusrapport fra faggruppene og etikettprosjektet 
 
Vedtak: 
Basert på de skriftlige innspillene samt diskusjonen i møtet, sammenstiller 
koordineringsgruppas leder en felles rapport per 31.10. 2013 for naturhistorie. Jarle Ebeling 
oversender ressursbruk i DUG på de ulike prosjektene. Det henvises til rapport per 30.04. 
2013 når det gjelder en mer omfattende rapportering etter seminar for MUSIT naturhistorie i 
februar 2013. Endelig rapport på handlingsplan 2013 sendes gruppas medlemmer for 
godkjenning før den sendes MUSITs styre innen 18.11. 2013. 
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Innledning 
Koordineringsgruppa fikk en oppdatering av status på handlingsplanen per 31.10. 2013 
gjennom rapporter og referat fra faggruppene og adhoc-gruppene, samt muntlig orientering 
fra DUG v/Jarle Ebeling. Geir Søli orienterte om arbeidet i faggruppe for entomologi og 
deltok i diskusjonen om måloppnåelse, arbeidsform og forbedringspotensial.  
 
Koordineringsgruppa er, sett under ett, fornøyd med arbeidet som er gjennomført i 
faggruppene i 2013. Det er imidlertid gjennomgående for alle faggruppene at utviklings- og 
migreringsarbeidet tar lengre tid enn forventet. Selv om samarbeidet mellom utviklerne og 
fagmiljøene er godt, er ikke organiseringen av prosjektene optimale. Det mangler en 
«pådriverfunksjon» i prosjektene. I tillegg setter ikke museene av nok sammenhengende 
arbeidstid (til riktig tid) i prosjektene, og det er begrenset med utviklerressurser i DUG. Av 
den grunn går arbeidet i rykk og napp, med tap av både tid og momentum. Resultatet er at 
arbeidet blir forsinket, og det oppstår frustrasjon både hos utviklere og i faggruppene. 
 
Koordineringsgruppa ser at informasjonsflyten innen faggruppene og mellom 
koordineringsgruppa og faggruppene kunne vært bedre. I perioder hvor utviklings- eller 
migreringsarbeid er konsentrert om ett fagmiljø/museum, er det spesielt viktig å holde alle 
faggruppemedlemmene orientert om arbeidet som pågår, enten gjennom dialog eller 
møtereferater, slik at prosjektene fortsatt oppfattes som fellesprosjekter for alle museene.  
 
Karplanter 
Faggruppa har hatt tre møter i 2013, hvorav ett av disse var fellesmøte med faggruppe for 
sopp og lav og ett sammen med karplantekonservatorene. I tillegg har gruppas medlemmer 
hatt arbeidsseminar sammen med DUG, heldags kurs/seminar om lånebasen og kurs i bruk av 
MUSITs felles importapplikasjon. Hovedaktiviteten i 2013 har vært migreringen av materiale 
fra Stavanger, Agder, rest-Oslo og rest-Tromsø. Dette ventes ferdigstilt i løpet av november. 
Det gjort en revisjon av lånebasen som nå er tatt i bruk i Oslo, Bergen og Trondheim. Det er 
gjort et omfattende arbeid med å forbedre søkefunksjonen og forbedringer i 
koordinatfunksjonen.  
 
GBiF Norge og UM har samarbeidet om utviklingen av en portal for karplanter ved UM, og 
det ligger nå en løsning på GBiFs nettsider. 
 
Det gjenstår sluttføring av noen utviklingsoppgaver (lånebasen, søkeoppsett, og 
personregisteret) for karplanter, disse vil bli håndtert i arbeidet med sopp/lav og entomologi.  
Faggruppa legges ned når en har fått etablert ei ekspert/superbrukergruppe for drift og 
koordinering av samlingsforvaltning i naturhistorie. En ber faggruppa levere en sluttrapport 
innen 31.03. 2014. 
 
Entomologi 
Det har vært arbeidet med import av datasett fra NHM, og forberedelse av import fra VM 
parallelt med utvikling av databasen. Datasettet fra NHM viste seg å være mer komplisert enn 
først antatt og en ligger ca. 6 mnd etter oppsatt plan. Det er bevilget ekstra ressurser til 
migreringsarbeidet ved NHM. Produksjonsbasen for entomologi ble satt i drift 30.09. 2013, 
og tatt i bruk ved NHM i månedsskifte oktober/november. Utvikling av felles løsninger for 
entomologi, sopp/lav og karplanter har tatt lengre tid enn forventet, men det er blitt mer 
standardisert og bedre synkronisert totalt sett. Utviklingsarbeidet er ca. 2 mnd forsinket i 
forhold til oppsatt plan. Når produksjonsbasen nå er på plass, anser vi likevel fremdriften som 
akseptabel. Gruppa har ikke hatt møter siden februar 2013, utfordringer og spørsmål har 
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delvis blitt drøftet via e-post med faggruppens medlemmer. Faggruppeleder har deltatt i to 
møter med koordineringsgruppa hvor en har diskutert framdrift, arbeidsform og 
forbedringspotensial.  
 
Sopp og lav 
Faggruppa har hatt to møter i 2013 hvorav et fellesmøte med faggruppe for karplanter. 
Migreringen av soppdata fra NHM og VM har gått bra. Det har vært få problemer ut over de 
som en hadde forventet. Faggruppeleder har deltatt i møte med koordineringsgruppa hvor en 
har diskutert framdrift, arbeidsform og muligheter for å koble på en prosjektleder/koordinator. 
I mai fikk en på plass en prosjektkoordinator fra NHM som har som oppgave å følge 
prosjektet og sørge for kontakt og dialog mellom fagmiljø, faggruppe og utviklere i DUG. En 
fikk også supplert faggruppa med en representant fra TMU. En arbeider nå videre med 
utvikling av ny funksjonalitet, test og migrering av soppdatabasen ved TMU. NHM har på 
oppdrag av Artsdatabanken oppdatert taksonregisteret for sopp i Artsnavnebasen. Det er 
imidlertid et stort og uløst spørsmål hva en gjør med taksonregister for materiale utenfor 
Norden. Prosjektarbeidet tar fortsatt lang tid der framdriften forsinkes ved at det tar lang tid 
før beslutninger tas, noe som skaper frustrasjoner hos de involverte. Faggruppeleder anbefaler 
tettere møter mellom fagmiljø og DUG for å sikre moment i arbeidet.  
 
Felles forvaltningsløsning for naturhistorie 
Faggruppa presenterte sitt arbeid på MUSITs seminar for naturhistorie i februar 2013. Både 
produkt og arbeidsform ble svært godt mottatt blant seminardeltakerne. Det ble videre 
gjennomført et gruppearbeid på seminaret som grunnlag for faggruppas videre konkretisering 
og prioriteringer i prosjektet. Det har imidlertid ikke vært ressurser til å videreføre arbeidet i 
2013, og en har heller ikke prioritert å sette i gang nye større utviklingsprosjekter før styret 
har tatt stilling til utredningsarbeidet omkring nytt utviklingsrammeverk som ble ferdigstilt i 
2013. Faggruppas arbeid danner et godt grunnlag for virksomhetsanalysen som skal 
gjennomføres i 2014. 
 
Etikettprosjekt 
Det er fra faglig hold fremsatt behov for å utarbeide en spesifikasjon av ulike krav knyttet til 
etiketten. UM v/Tor Tønsberg har tatt på seg å organisere arbeidet. Initiativet er blitt godt 
mottatt i museene. Det er avholdt møter og alle museene har kommet med innspill. Arbeidet 
er blitt fulgt opp gjennom koordinatorer for botanikk, zoolog og geologi. Botanikkprosjektet 
har kommet fram til en felles løsning for botanikk og har utviklet en kravspesifikasjon. 
Løsningen baserer seg på bruk av om QR-kode på etiketten. Botanikkgruppa leverte sin 
rapport 06.11. 2013. Det er behov for å finne gode løsninger for å lage utskrifter av etiketter 
og koordineringsgruppa ber Einar Timdal og Bjørn Petter Løfall om å komme med forslag til 
hvordan dette kan gjøres. 
 
Samarbeid med Artsdatabanken om navn 
"Ad-hoc-gruppa" for samarbeid om navn MUSIT - Artsdatabanken har ikke hatt møter så 
langt i 2013. Det ble gjort forsøk på å møtes i vår, men deltakelse var ikke mulig for flere av 
museumsrepresentantene i gruppa. Det er mange arbeidsoppgaver å ta tak i som gjelder 
navnelister, datautveksling, bruk av Artsnavnebasen, og koordinator for gruppa har satt opp 
program for neste møte. 
 
Artsdatabanken har kontaktet koordineringsgruppa for å få råd om neste prosjekt når det 
gjelder oppdatering av Artsnavnebasen. Karplanter står for tur, men det er ennå ikke avklart 
hvordan arbeidet kan organiseres. 
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Sak 37/13: Faggruppeleder for sopp og lav 
 
Karl-Henrik Larsson har bedt om å bli fristilt fra oppgaven som leder for faggruppe sopp og 
lav. Det er avklart at han fortsetter som representant for NHM i faggruppa. Det er naturlig at 
ny leder kommer fra VM eller TMU hvor hovedaktiviteten vil foregå i første halvår 2014. 
Tommy Prestø fra VM forslås som ny leder for faggruppa. Solveig Bakken avklarer dette med 
Prestø og seksjonsleder.  
 
 
Sak 38/13: Etablering av gruppe for Naturhistorie IT  

Notat 
 
MUSITs faggrupper gjennomfører oppgaver av prosjektkarakter. Faggrupper vil etter hvert bli 
lagt ned når utviklingsprosjektene ferdigstilles og en går over i en drifts/forvaltningsfase med 
vedlikehold og oppdatering av løsningene. I driftsfasen er det også viktig å sørge for en god 
koordinering og samhandling mellom de som ivaretar driftsoppgavene på IT-siden og 
fagmiljøene i museene. En må også sikre nasjonal samhandling, god koordinering mellom de 
ulike fagområdene og ivaretakelse av fellesløsninger for naturhistorie. En egen faggruppe for 
IT er ikke etablert og intensjonen om å legge et spesielt MUSIT-ansvar til en eller flere IT-
kontaktpersoner (databaseadministratorer) ved museene slik MUSIT-innstillingen fra 2006 
forutsatte, er i liten grad ivaretatt. 
 
Det er enighet om at slike oppgaver må ivaretas og forankres godt i museene, og at tida er 
moden for å etablere ei slik gruppe nå når faggruppe for karplanter avvikles. Betegnelsen «IT-
kontaktperson» og «Naturhistorie IT» kan misforståes. En må finne et bedre navn på gruppa 
og det må klargjøres hvilken kompetanse som er ønskelig hos medlemmene i ei slik gruppe.  
Det er mulig at oppgavene ikke kan løses av en person ved hvert museum, men at museene 
som har store samlinger med stor grad av spesialisering, må fordele oppgavene på to personer.  
Koordineringsgruppas medlemmer diskuterer saken i museene, og den tas opp til endelig 
behandling i neste møte. 
 
 
Sak 39/13: Handlingsplan 2014 
 
Notat med ett vedlegg 
 
Vedtak:  
Koordineringsgruppas leder sluttfører forslag til handlingsplan for 2014 basert på diskusjonen 
i møtet, innspill fra faggruppene og klargjøring av ressurssituasjonen i DUG. Endelig forslag 
sendes gruppas medlemmer for godkjenning før den sendes MUSITs styre innen 18.11. 2013. 
 
Innledning 
Koordineringsgruppa er ikke kjent med at det foreligger noen overordnede føringer fra styret 
for utarbeidelse av handlingsplan for 2014. En tar imidlertid hensyn til arbeidet som er 
igangsatt med utredning av nytt utviklingsrammeverk og ser at det ikke kan igangsettes større 
nye utviklingsprosjekter ut over det som er i gang for sopp/lav og entomologi.  Fokus i 2014 
vil være sluttføring av utviklingsarbeidet som er igangsatt, migrering av datasett ved museene 
og utvikling av fellesfunksjoner for naturhistorie. De foreslåtte aktivitetene innenfor de ulike 
prosjektene skal gis innbyrdes prioritering. 
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Det foreligger konkrete planer/ønsker om aktiviteter i faggruppene ut over det som er foreslått 
i handlingsplanen for naturhistorie for 2014. Koordineringsgruppas bekymring er at ønsket og 
forventingene om felles nasjonale løsninger innenfor naturhistorie, kan gå over til resignasjon 
før en har fått anledning til å starte utviklingsprosjektene. For 2014 vurderes få 
utviklerressurser tilgjengelig i DUG som den begrensende faktoren for total aktivitet innenfor 
naturhistorie, mens den største usikkerheten ligger i hvordan utviklings- og 
migreringsarbeidet i de ulike prosjektene følges opp i de involverte fagmiljøene.  
 
 
Handlingsplan for naturhistorie 2014 tar hensyn til: 
 

• Pågående utredningsarbeid omkring nytt utviklingsrammeverk 
• Innmeldte behov fra faggruppene  
• Ressurssituasjon, kapasitet og kompetanse i DUG 
• Ressurssituasjon, interesse og kapasitet i museene 

 
Faglige aktivitetsområder: 

 
Karplanter. Det gjenstår sluttføring av noen utviklingsoppgaver (lånebasen, søkeoppsett, og 
personregisteret) for karplanter som ikke vil være ferdigstilt innen utgangen av 2013. Disse 
vil bli håndtert i arbeidet med sopp/lav og entomologi.  Faggruppa legges ned når en har fått 
etablert ei ekspert/superbrukergruppe for drift og koordinering av samlingsforvaltning i 
naturhistorie. Det faglige ansvaret vil ligge hos karplantekonservatorene. Faggruppe for 
karplanter avslutter sitt arbeid med levering av sluttrapport innen 31.03. 2014.  

 
Entomologi. Utviklerressurser økes med 150 timer sammenlignet med 2013-plan. I 2014 vil 
en ferdigstille en felles entomologiapplikasjon for de naturhistoriske museene og migrere 
utvalgte datasett. Handlingsplanen fra 2013 følges, med en oppdatering av tidsplanen med 
utgangspunkt i at applikasjonen ble satt i drift fra oktober 2013. Fortløpende migrering med 
utfasing av lokale databaser vil gå over i 2015. Tiltaket gis prioritet 1. 

 
Sopp og lav. Utviklerressurser økes med 225 timer sammenlignet med 2013-plan. Arbeidet 
skjer i to faser. Fase I: Utvikling av ny funksjonalitet, testing og påfølgende migrering av 
Tromsøs sopp- og lavdata samt Trondheims lavdatasett. Fase II: Videre utvikling av ny 
funksjonalitet før lav fra NHM og sopp og lav fra Bergen kan migreres til felles nasjonal 
løsning. Utviklingsarbeidet med testing vil pågå i hele 2014. Tiltaket gis prioritet 1. 
 
Etikett-format/-utskrift innenfor botanikk. Det foreslås å avsette 300 timer utviklerressurs til å 
operasjonalisere anbefalingene fra etikettgruppa, som nylig har avlevert sin sluttrapport. En 
vil utvikle rutiner og innføre programvare som dekker museenes og samlingenes behov. 
Tiltaket gis prioritet 2. 
 
Ekspertgruppe for drift og koordinering av samlingsforvaltning 
Koordineringsgruppa vil også søke å etablere ei gruppe som skal sørge for koordinering av 
drifts- og forvaltningsoppgavene for de naturhistoriske løsningene ved det enkelte museum. 
Medlemmer av gruppen er tenkt å ha oversikt over alle museets databaser og applikasjoner 
driftet av MUSIT, og også, innenfor rammene av MUSIT-samarbeidet, fungere som en faglig 
og IT-teknisk ekspertgruppe. Dette tiltaket krever ingen utviklerressurser fra DUG. Tiltaket 
gis prioritet 2. 
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Samarbeid med Artsdatabanken om artsnavn  
Det er behov for å videreføre oppgavene tillagt denne gruppa i 2014. Koordineringsgruppa 
mener det er hensiktsmessig at disse oppgavene også legges til ei ekspert/superbrukergruppe 
for drift og koordinering av samlingsforvaltning i naturhistorie. Dette tiltaket krever ingen 
utviklerressurser i DUG. Tiltaket gis prioritet 2. 
 
Virksomhetsanalysen 
Koordineringsgruppas medlemmer vil få tillagt oppgave som kontakt i de enkelte museene for 
oppnevning/organisering av de lokale høringsgruppene, samt bidra til oppslutning om 
prosessen rundt virksomhetsanalysen. Leder i koordineringsgruppa vil i tillegg delta i 
styringsgruppa for prosjektet som skal gjennomføre virksomhetsanalysen. Dette tiltaket 
krever ingen utviklerressurser i DUG. Tiltaket gis prioritet 1. 
 
Moser – innledende vurdering 
To konservatorer engasjeres til å vurdere om sopp-applikasjonen, slik den er per 1.2. 2014, 
kan tas i bruk for moser, og hva som eventuelt må gjøres før man kommer dit. Tiltaket gis 
prioritet 2. 

 
 
Sak 40/13: Orienteringssaker  

Gjennomføring av virksomhetsanalyse 
Solveig Bakken orienterte om forslag til mandat, tidsplan og organisering av arbeidet med 
virksomhetsanalysen. Saken legges fram for MUSITs styre 28.11. 2013. 
 
 
Sak 41/13: Eventuelt 
 
Jarle Ebeling fremmet forslag om å arrangere seminar for MUSIT naturhistorie også i 2014. 
Det er mange aktuelle tema for et slikt møte både med orienteringer fra pågående MUSIT-
prosjekter og innslag fra tilgrensende prosjekter ved museene. Koordineringsgruppa ber 
sekretariatet om å fremme det økonomiske behovet i forbindelse med MUSIT-styrets 
behandling av budsjett for 2014. Dersom tiltaket god økonomisk støtte, tas saken opp på neste 
møte i koordineringsgruppa med avklaring av dato og program. 
 
 
 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 07/4-13 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: BUDSJETT OG PROGNOSE FOR 2013 OG REGNSKAP PER 31. OKTOBER OG BUDSJETT FOR 2014 

DATO: 19.NOVEMBER 2013 

 

Budsjett, regnskap og prognose 
 

 
Budsjett 

2013 
Regnskap 

2013 
Prognose 

2013 
Budsjett 

2014 
Kommentar 
  

Inntekter 
 

    

UiO 2 841 2 841  2 841 2 841  

UiB 2 023 2 023  2 023 2 023  

NTNU 2 023 2 023  2 023 2 023  

UiT 1 205 1 205  1 205 1 205  

UiS 516 516 516 516  

Overført fra tidligere år 592 592  592 993  

      
Sum inntekter 9 200 9 200  9 200 9 601  
      
Utgifter      
Lønn 7 665 6 238  6 643 7 588 Note 1 
Driftskostnader 912 600 912 950  
Programvare 13 6  13 20  
Reiser, møter m.v. 90 62 90 90  
Websatsing/ Tilgjengeliggjøring 60 0 0 0 Note 2 
Virksomhetsanalyse 0 0 0 275 Note 3 
Ekstrasatsing på naturhistorie 230 230 230 339 Note 4 
Ekstrasatsing på kulturhistorie 230 319 319 339 Note 5 

Sum utgifter 
 

9 200 7 455 8 207 9 601 
 

 
 
 
Note 1 
Budsjett for lønn i 2013 ble beregnet ut fra en totalramme på 10 500 timer, tilsvarende 7 stillinger i DUG. Per 1.5.2013 er det 
6,70 stillinger i DUG (= 10 050 timer). Som meldt er timeprisen i USIT endret fra 730 til 755 per time fra 1.1.2014. 

Note 2 
Midlene til websatsing er overført ekstrasatsingene innen natur- og kulturhistorie. 

Note 3 
Jf. V-sak 02/4-13 og budsjettet for arbeidet med virksomhetsanalysen. 

Note 4 
Jf. V-sak 03/4-13: Koordineringsgruppen innen naturhistorie søker om å få benytte inntil 75 000 til et dagsseminar i 2014. 
Midlene det søkes om tas fra denne posten. 
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Note 5 
Overskridelsene skyldes stor aktivitet innen kulturhistorie og noe høyere månedslønn enn antatt ved kjøp av tjenester ved 
museene. 

Koordineringsgruppen innen kulturhistorie ønsker å benytte de avsatte i 2014 midlene til arbeid med felles referanselister 
for bl.a. funnkategorier, gjenstandstyper, materiale, innkomst, karttyper, personer og lokalitet. 

 

* Merk at hvis man vedtar å ansette en daglig leder i MUSIT, si i fra ca. 1.7.2014, kan man dekke inn vedkommendes lønn 
(570 000) fra ekstrasatsingene innen natur- og kulturhistorie. 
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