
Oslo, 24.3.2014 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes den 28. mars kl. 11.30–15.15 ved NTNU Vitenskapsmuseet, Erling Skakkes gate 47 A, 
Møterom Hugin, Schøninghuset 2. etasje (Museumsadministrasjonen). Lunsj serveres i Cafe Magasinet 
(Suhmhuset). 
 
Saksliste 
O-sak 01/1-14 Konstituering av nytt styre og presentasjon av styrets medlemmer 
 Sakspapirer: Styrets medlemmer 

  
D-sak 02/1-14 Styrets arbeidsform og oppgaver 
 Styreleder innleder til diskusjon 
 Sakspapirer: Avtale og vedtekter for MUSIT 
 
D-sak 03/1-14 Oppnevning, mandat og oppgaver for koordineringsgruppene 
 Sakspapirer: Saksnotat og e-post fra Solveig Bakken 
 
D-sak 04/1-14 Utlysning av stillingen som daglig leder 
 Sakspapirer: Utkast til utlysningstekst 
 
D-sak 05/1-14 Oppfølging av IT-utredningen 
 Sakspapirer: Brev og notat fra USIT 
 
D-sak 06/1-14 Medlem/Verv i flere av MUSITs organer 
 Sakspapirer: Notat fra koordineringsgruppa i kulturhistorie 
 
V-sak 07/1-14 Møtedatoer i 2014 og dato for dialogmøte med ledelsen ved museene, lederne for 

koordineringsgruppene og daglig leder 
 Forslag til tid og sted legges fram i møtet. 
  
D-sak 08/1-14 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: O-SAK 01/1-14 

FRA: SEKRATARIATET 

TEMA: STYRETS MEDLEMMER 

DATO: 18. MARS 2014 

CC:  

Styreleder: 
Pål Vegar Storeheier, UiT Norges arktiske universitet 
 
Nestleder: 
Solveig Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet 
 
Ordinære styremedlemmer: 
Tor Holmen, Uninett 
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO 
Mari Høgestøl, Arkeologisk museum, UiS 
 
Varamedlemmer: 
Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum, UiO 
Siri Jansen, Universitetsmuseet i Bergen 
Frode Arntsen, Bibsys 
 
Sekretær: 
NN, daglig leder MUSIT 
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Avtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon 
(MUSIT)  
 
1. Innledning 

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er et samarbeidstiltak med formål å sikre 
drift, vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for 
deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. 
 
2. Avtaleparter 

De institusjoner som til nå deltar i samarbeidstiltaket inngår med dette herværende 
samarbeidsavtale om bruk, drift og utvikling av de til enhver tid operative databaser og 
applikasjoner, i det følgende kalt Samarbeidstiltaket MUSIT. 
 
Avtaleparter per 1. januar 2014 er: 
 

- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
- Universitetet i Bergen 
- Universitetet i Oslo 
- Universitetet i Stavanger 
- UiT Norges arktiske universitet 

 
Alle universiteter som har ett eller flere universitetsmuseer har i utgangspunktet rett til å 
slutte seg til avtalen, og å ta i bruk MUSITs portefølje av databaseløsninger og applikasjoner. 
 
Andre universiteter og høgskoler kan søke om å slutte seg til avtalen og ta i bruk 
databaseløsningene og applikasjonene. 
 
Alle institusjoner som tar i bruk de felles løsninger som utvikles har plikt til å delta i 
Samarbeidstiltaket MUSIT. 
 
3. Organisering 

Samarbeidstiltaket er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo, og dataløsningene driftes 
og vedlikeholdes for MUSIT av Universitetet i Oslo (UiO), Universitetets senter for 
informasjonsteknologi (USIT). 
 
Tiltaket skal ha et eget styre som ikke er underlagt UiOs styringsordninger i faglige spørsmål. 
 
Tiltaket skal videre ha en daglig leder som er ansvarlig overfor styret i MUSIT og som 
rapporter til styreleder for MUSIT i faglige spørsmål. I personalmessige og rent administrative 
forhold, rapporterer daglig leder til øverste administrative ledelse ved UiO.  
 
Driften av tiltaket følger de administrative reglene ved UiO for de områdene UiO stiller 
ressurser til disposisjon for, herunder personalforvaltning, basis IT-drift og -sikkerhet, fysisk 
sikkerhet og økonomiforvaltning. 
 
4. Økonomiske forpliktelser 

Medlemsinstitusjonene (avtalepartene) i Samarbeidstiltaket MUSIT skal dekke alle utgifter 
gjennom et årlig bidrag til tiltaket i samsvar med det budsjett og den fordelingsnøkkelen 
årsmøtet fastsetter for hvert virksomhetsår. 
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Bidragene skal innbetales forskuddsvis til UiO innen 1. mai hvert år. 
 
Den enkelte medlemsinstitusjon dekker selv sine utgifter til datakommunikasjon og utgifter 
til anskaffelse og drift av institusjonsinternt utstyr. 
 
Samarbeidstiltaket skal følge gjeldende regler og prosedyrer ved UiO ved anskaffelser og 
økonomiske forpliktelser som inngås med andre. 
 
5. Rettigheter og plikter 

Medlemsinstitusjonene som har oppfylt sine forpliktelser i henhold til punkt 4 ovenfor, har 
rett til å bruke de tilgjengelige tjenester fra Samarbeidstiltaket MUSIT. Dette omfatter blant 
annet nye versjoner av databaser og applikasjoner med dokumentasjon og andre tjenester. 
 
Medlemsinstitusjonene forplikter seg til å følge opp de retningslinjer styret fastsetter når det 
gjelder bruk av databasene og applikasjonene. 
 
Den enkelte institusjon har til enhver tid eierskap til sine data med de rettigheter det 
medfører. 
 
6. Samarbeidstiltakets organer 

Samarbeidstiltaket har følgende faste organ: årsmøtet, styret og 1-2 koordineringsgrupper. 
Årsmøtet fastsetter vedtekter for tiltaket og velger styre i henhold til bestemmelser i avtalen 
og vedtektene. I tillegg skal tiltaket ha en daglig leder. 
 
Ved siste årsmøte før utgangen av en styreperiode, velger årsmøtet en valgkomité som 
fremmer forslag overfor årsmøtet på valg av styre.  
 
Årsmøtet har møte én gang per år i februar. Alle institusjoner som er medlemmer av 
Samarbeidstiltaket MUSIT deltar i årsmøtet med én representant hver.  
 
Styret velges for en periode på 3 år. 
 
7. Utmelding av samarbeidstiltaket 

Dersom noen av medlemsinstitusjonene ønsker å trekke seg fra samarbeidet, skal dette 
meddeles skriftlig de øvrige partene senest ett år i forveien. Forpliktelser i henhold til punkt 4 
i denne avtalen skal være oppfylt, før en institusjon kan forlate samarbeidet.  
 
8. Endring av avtalen 

Denne avtalen kan endres etter forhandlinger mellom avtalepartene. Endring forutsetter 2/3 
flertall blant deltakende institusjoner. 
 
Samarbeidstiltaket kan avsluttes når avtalepartene er enige om det. Medlemsinstitusjonene er 
ansvarlig for at Samarbeidstiltaket MUSITs forpliktelser er dekket når samarbeidet avsluttes. 
 
Samarbeidstiltaket MUSIT sin kontantbeholdning tilbakebetales medlemsinstitusjonene i 
forhold til deres respektive bidrag.  
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9. Varighet 

Denne samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1.2014 og for en periode på to styreperioder. Avtalen 
vurderes for evt. revisjon etter to år. Revidert avtale skal godkjennes av årsmøtet. 
 
 
 
Sted/Dato:      Sted/Dato: 
 
 
----------------------------------------------  ------------------------------------------------- 
 
  
Signatur:      Signatur: 
 
 
---------------------------------------------  ------------------------------------------------- 
 
 
Navn med blokkbokstaver:    Navn med blokkbokstaver: 
 
Pål Vegar Storeheier 

-----------------------------------------------  ------------------------------------------------- 
Styreleder i MUSIT 
       Tittel: 
 
 
       ------------------------------------------------- 
  
       Institusjon: 
 
 
       ------------------------------------------------- 
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Vedtekter for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)  
 
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet for MUSIT og gjelder fra 1. januar 2014. 
 
1. Formål 

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er et samarbeidstiltak med formål å sikre 
drift, vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for 
deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. 
 
2. MUSITs oppgaver 

MUSITs viktigste oppgaver er å 
- sikre drift, vedlikehold og videreutvikling av dataløsningene som er etablert, 
- legge til rette for deling av data for ulike brukere innen forskning, utdanning, 

forvaltning og allmennhet, 
- i samarbeid med museene, vurdere eksisterende dataløsninger, utrede behov for nye 

databaseløsninger og bidra til å finne løsninger på disse behovene 
 
3. Samarbeidstiltakets organer 

Samarbeidstiltaket har følgende faste organer: årsmøtet, styret og 1-2 koordineringsgrupper. 
I tillegg skal tiltaket ha en daglig leder. 
 
4. Årsmøtet 

Årsmøtet har møte én gang per år i februar.  Alle institusjoner som er medlemmer av 
Samarbeidstiltaket MUSIT deltar i årsmøtet med én representant hver. 
 
Årsmøtet innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. 
 
Årsmøtet ledes av styrets leder. 
 
Årsmøtet skal 

- velge styre 
- velge valgkomité 
- behandle eventuelle forslag til endringer av vedtektene 
- fastsette hvordan utgiftene til samarbeidstiltaket skal fordeles mellom 

medlemsinstitusjonene 
- vedta tiltakets budsjett, årsberetning og regnskap 
- behandle andre saker som styret legger fram til behandling 
- godkjenne andre institusjoner sin deltakelse i samarbeidstiltaket 

 
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte ved beslutning i styret eller dersom minst 1/3 av 
medlemsinstitusjonene krever det. 
 
5. Styret 

Styret velges av årsmøtet og består av fem faste medlemmer og tre varamedlemmer i 
numerisk rekkefølge. Styreleder og nestleder velges særskilt. Tre av styrets medlemmer skal 
ha museumstilhørighet. Styreleder skal være museumsekstern. 
 
Styrets sammensetning må være slik at den dekker ønsket kompetanse for styrets 
arbeidsområde. Ønsket kompetanse vil kunne variere over tid, og kan bestå i kompetanse 



Samarbeidstiltaket MUSIT - Vedtekter 

 

Side 2 av 3 

innen museumsvirksomhet, IT, finansiering av offentlig virksomhet/økonomi, forskning, 
formidling, etc. 
 
Ved siste årsmøte før utgangen av en styreperiode, velger årsmøtet en valgkomité som 
fremmer forslag til styresammensetning overfor årsmøtet.  
 
Ved behov for supplering eller utskifting i styret i styreperioden, trer den sist oppnevnte 
valgkomité igjen i funksjon. 
 
Styret velges for en periode på 3 år. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er 
styreleders stemme avgjørende.  
 
Styret innkalles med minst 14 dagers varsel. 
 
MUSITs styre har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for 
samarbeidstiltaket, innenfor rammer gitt i regelverk og årsmøtets beslutninger. Utover dette 
har styret ansvar for: 

- rammeavtaler med UiO og leverandører 
- instruks for daglig leder 
- innstilling til UiO om ansettelse av daglig leder 

 
 Styret behandler og fremmer også saker for årsmøtet, deriblant: 

- årsberetning og regnskap 
- forslag til budsjett og hovedfordeling 
- saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning 
- ønsker om deltakelse i samarbeidstiltaket 

 
Styret skal gjennomføre et årlig dialogmøte med ledelsen ved de deltakende museene, lederne 
for koordineringsgruppene og daglig leder. 
 
6. Koordineringsgruppene 

Styret oppnevner inntil to koordineringsgrupper, én for kulturhistorie og én for naturhistorie, 
inkludert ledere for de to gruppene. Koordineringsgruppene skal bidra i utviklingen av MUSIT 
og sikre jevnlig kontakt mellom Samarbeidstiltaket MUSIT og brukermiljøene. 
  
Koordineringsgruppene utarbeider én felles handlingsplan for MUSIT som legges fram for 
styret. Utover dette bestemmer styret hvilke oppgaver som legges til koordineringsgruppene, 
og fastsetter nærmere mandat for gruppene. 
 
Koordineringsgruppene skal settes sammen med representanter for de samarbeidene 
institusjonene slik at de samlet dekker det faglige og organisatoriske mangfoldet i museene. 
 
Koordineringsgruppene kan ved behov oppnevne fag- eller ekspertgrupper som skal bidra i 
arbeidet med konkrete utviklingsprosjekt eller saksområder. 
 
Eksterne institusjoner som det er naturlig å samarbeide med, så som Artsdatabanken og 
Riksantikvaren, kan ha fast observatørstatus i relevant koordineringsgruppe. 
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7. Daglig leder 

Samarbeidstiltaket MUSIT skal ha en daglig leder som skal utvikle og profilere organisasjonen 
og som forestår den løpende driften av tiltaket. Daglig leder er ansvarlig for at virksomheten 
er forsvarlig anordnet og foregår i samsvar med de til enhver tid gjelde bestemmelser. 
  
Daglig leder er ansvarlig overfor styret i MUSIT og rapporter til styreleder for MUSIT i faglige 
spørsmål. I personalmessige og rent administrative forhold, rapporterer daglig leder til 
øverste administrative ledelse ved universitetet.  
 
Daglig leder virker som sekretær for styret og årsmøtet og møter med tale- og forslagsrett i 
styret og med talerett i årsmøtet. 
 
Daglig leder er ansvarlig for MUSITs regnskap, og har blant annet som oppgave å legge fram 
forslag til årsplaner, årsberetning og budsjett for styret. 
 
Daglig leder er sekretær for koordineringsgruppene, og koordinerer og presenterer 
gruppenes planer overfor styret.  
 
8. Økonomi 

MUSIT finansieres gjennom årlig kontingent fra universitetene. For universitetenes bidrag 
følges denne fordelingsnøkkelen: Universitetet i Oslo 33 %, Universitetet i Bergen og Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet 23,5 %, UiT Norges Arktiske Universitet 14 % og 
Universitetet i Stavanger 6 %. 

 

9. Endring av vedtektene 

Endringer i vedtektene gjøres av årsmøtet med minst 2/3 flertall blant de frammøtte 
institusjonene. 
 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: D-SAK 03/1-14 

FRA: SEKRATARIATET 

TEMA: OPPNEVNING, MANDAT OG OPPGAVER FOR KOORDINERINGSGRUPPENE 

DATO: 24. MARS 2014 

CC:  

Innledning 
 
MUSIT-vedtektene sier følgende om oppgavene til og sammensetningen av koordineringsgruppene: 
 

Styret oppnevner inntil to koordineringsgrupper, én for kulturhistorie og én for 
naturhistorie, inkludert ledere for de to gruppene. Koordineringsgruppene skal 
bidra i utviklingen av MUSIT og sikre jevnlig kontakt mellom 
Samarbeidstiltaket MUSIT og brukermiljøene. 

Koordineringsgruppene utarbeider én felles handlingsplan for MUSIT som 
legges fram for styret. Utover dette bestemmer styret hvilke oppgaver som 
legges til koordineringsgruppene, og fastsetter nærmere mandat for gruppene. 

Koordineringsgruppene skal settes sammen med representanter for de 
samarbeidene institusjonene slik at de samlet dekker det faglige og 
organisatoriske mangfoldet i museene. 

Koordineringsgruppene kan ved behov oppnevne fag- eller ekspertgrupper som 
skal bidra i arbeidet med konkrete utviklingsprosjekt eller saksområder. 

Eksterne institusjoner som det er naturlig å samarbeide med, så som 
Artsdatabanken og Riksantikvaren, kan ha fast observatørstatus i relevant 
koordineringsgruppe. 

 
 
Utover avsnitt to, hvor det poengteres at det skal utarbeides én, felles handlingsplan, sies det lite konkret 
om ev. mandat og hvilke andre oppgaver koordineringsgruppene skal ha. 
 
Til nå i MUSIT har det vært koordineringsgruppenes oppgave å følge opp arbeidet i fag- og ekspert-
grupper, og å rapportere til styret to ganger i året om framdrift i utviklingsprosjektene i henhold til 
årsplanene. Koordineringsgruppene har tidligere også utarbeidet mandat for faggruppene og lagt disse 
fram for styret til godkjenning. Referatene fra møtene i koordineringsgruppene har vært tilgjengelige for 
styret. 
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Koordineringsgruppene er nå arenaen hvor alle museene møtes med én representant hver. Gruppene og 
museenes representanter får en svært viktig oppgave med å forankre MUSIT-aktivitetene i museene, høre 
fagmiljøene og holde kontakt med museenes ledelse. De skal sammen med daglig leder gi råd/innstille 
overfor styret i strategisk viktige saker. Med daglig leder på plass, vil jeg tro at koordineringsgruppene 
(og spesielt lederne) får mindre saksbehandling av løpende oppgaver. 

Koordineringsgruppen for kulturhistorie har hatt en fast observatør fra Riksantikvaren. Koordinerings-
gruppen for naturhistorie har ikke hatt noen fast observatør, fordi Artsdatabanken har vært representert 
med en observatør i styret. 
 
Styret inviteres til å diskutere: 

1. Skal det nye styret være mer aktivt i forhold til koordineringsgruppene? 
2. Felles handlingsplan innebærer mer samhandling. Koordineringsgruppene vil da ha behov for felles 

møter. Hvor mye vil styret engasjere seg i utformingen av handlingsplanen i forkant, og etter å ha 
mottatt dokumentet fra koordineringsgruppene? 

3. Hvordan sikrer man at MUSIT-aktivitetene forankres i museene og deres øvrige planer for 
samlingsforvaltning? 
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>-----Original Message----- 
>From: Solveig Bakken [mailto:solveig.bakken@ntnu.no] 
>Sent: Sunday, March 23, 2014 8:28 PM 
>To: Jarle Ebeling 
>Subject: SV: Sak om koordinerinsggruppene på styremøtet 
> 
>Hei Jarle! 
> 
>Jeg vet ikke om mine kommentarer kommer for seint til at du kan vurdere å ta 
>dem inn i saksnotatet. 
> 
>Det viktigste jeg ser er å få presisert i tillegg til dette med å holde kontakt til 
>ledelse og fagmiljø i museene er at koordineringsgruppene utarbeider forslag 
>til handlingsplan basert på MUSIts strategiplan og føringer/prioriteringer gitt 
>av styret. Dette er et viktig ankepunkt med MUSIt-virksomheten fram til det 
>siste året. MUSITs styre har ikke gitt koordineringsgruppene signaler om 
>retningen på arbeidet hverken i et langt eller kort perspektiv. Vedtatt strategi 
>sier noe om hvor vi skal om 5-6 år. Årlige (evt. halvårlige) hovedprioriteringer 
>fra styret sier hva som skal løftes fram de kommende to årene. Uten slike 
>styringssignaler vil både arbeidsinnsats, ressurser og forventinger sprike i alle 
>retninger. 
> 
>Så koordineringsgruppene skal legge fram forslag til handlingsplan basert på 
>vedtatt strategiplan og styrets hovedprioriteringer for kommende periode. De 
>skal rapportere på framdrift og eventuelle avvik, og komme med forslag til 
>avbøtende tiltak. 
> 
>Jeg synes det er viktig at daglig leder er sekretær for koordineringsgruppene, 
>og sammen med lederne sørger for samkjøring av virksomheten. 
> 
>Det er også viktig at representantene i koordineringsgruppene støtter 
>faggruppene (lokale representanter)  i å realisere prosjektene gjennom å 
>sørge for at museene stiller de nødvendige ressurser til disposisjon lokalt. 
> 
>Jeg tror det er viktig at koordineringsgruppene sammen med daglig leder 
>vurderer om oppgaver skal løses innenfor faggrupper, gjennom innsats fra ett 
>museum på vegne av de andre eller kjøp av tjenester. 
> 
>MUSIts styre skal være et strategisk styre. Så drift av organisasjonen ligger til 
>daglig leder og koordineringsgruppene. Prosjekter og IT-drift realiseres på 
>flere måter. 
> 
>Hilsen Solveig 
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Daglig leder for universitetsmuseenes IT-organisasjon 
 
Universitetet i Oslo søker daglig leder for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
MUSIT er et samarbeidstiltak med formål å sikre drift, vedlikehold og utvikling av 
universitetsmuseenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av data for 
forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. 
 
Universitetsmuseene i Norge forvalter vitenskapelige samlinger innen både kultur- og 
naturhistorie, dvs. innen bl.a. arkeologi, botanikk, etnografi, geologi, numismatikk og zoologi. 
Samlingene inneholder flerfoldige millioner objekter. Universitetsmuseene er Kulturhistorisk 
museum og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Universitetsmuseet i Bergen, 
NTNU Vitenskapsmuseet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Arkeologisk museum i 
Stavanger. 
 
Samarbeidstiltaket MUSIT eies av universitetene, som utgjør tiltakets årsmøte, og som også 
velger tiltakets styre. Daglig leder rapporter til og er ansvarlig overfor MUSITs styre. Daglig 
leders arbeidsplass er Universitetet i Oslo, ved Universitetets senter for informasjonsteknologi 
(USIT). 
 
Ansvar og arbeidsoppgaver 
• Ansvarlig for tiltakets regnskap og prognose 
• Ansvarlig for å utarbeide forslag til årsplaner og budsjett 
• Virke som sekretær for styret, årsmøtet og koordineringsgruppene i MUSIT 
• Ansvarlig for å anskaffe og å følge opp drifts- og utviklingstjenester på vegne av tiltaket 
• Være bindeledd mellom tiltaket og andre institusjoner i sektoren, så som Artsdatabanken 

og Riksantikvaren 
• Ansvarlig for løpende drift av tiltaket 

 
Krav til kvalifikasjoner for stilingen 
• Utdanning fra universitet eller høgskole på minimum mastergradsnivå innen IKT, ledelse 

eller museumsrelevante fag 
• IT-utdanning fra universitet eller høgskole; relevant kompetanse innen IT kan 

kompensere utdanningskravet  
• Dokumenterte prosjekt- og lederegenskaper 
• God kjennskap til universitet- og høgskolesektoren 
• Meget gode både skriftlige og muntlige framstillingsevner på norsk 
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

 
I vurderingen av søkerne vil det også bli lagt vekt på 
• Om søkeren har doktorgrad 
• Interesse for museum og museumsfag 
• Kjennskap til offentlige (IKT-)anskaffelser 
• Erfaring fra bruk eller utvikling av større IT-system 

 
Vi tilbyr 
• lønnstrinn 68–76 (578 800–679 700 kr per år, avhengig av utdanning og kompetanse) i 

stilling som seniorrådgiver 
• et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø 
• god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 
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• gode velferdsordninger 
• mulighet for trening i arbeidstiden 

 
Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden: 
• søknadsbrev 
• CV 

 
Vi viser også til retningslinjer angående teknisk-administrative stillinger. 
 
UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av 
ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater. 
 
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort 
selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
 
Kontaktpersoner: 
Pål Vegar Storeheier, tlf.: +47 77 66 04 65, mobil +47 41 44 13 06 
Solveig Bakken, tlf.: +47 73 59 21 47, mobil: +47 90 53 93 21 
(Jarle Ebeling, tlf.: +47 22 85 28 41, mobil: +47 97 57 32 77)? 

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/idrett/
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/regler-tilsettinger/#teknadm
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Nye og påkrevde IT-løsninger for MUSIT 

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved UiO, som drifter og utvikler IT-løsninger 
på vegne av samarbeidstiltaket MUSIT, ønsker med dette å understreke viktigheten av at arbeidet 
med ny IT-arkitektur for MUSITs samlingsdatabaser kommer i gang snarest. Det er nå mer enn ett 
år siden styret for MUSIT sin egen IT-utredning konkluderte med at tiden var inne for en 
omlegging, og staket ut vegen videre både hva gjaldt tekniske løsninger og ressursene som trengs. 

Slik USIT ser det vil det kreve en ekstrabevilgning til MUSIT på ca. 5 millioner per år over tre år for 
å få utviklet og satt i drift nye og moderne IT-løsninger. I tillegg må styret avsette de nødvendige 
ressursene i dagens utviklings- og driftsorganisasjon. Dette siste vil nødvendigvis måtte medføre at 
videreutvikling av dagens løsninger må gå på sparebluss i en periode. 

USIT er kjent med at styret har satt i gang en omfattende virksomhetsanalyse i museene for å 
beskrive arbeids- og dataflyt og utarbeide en interessentanalyse. Dette er bra, men man må ikke la 
diskusjonen og behandlingen av denne analysen i styret og årsmøtet medføre forsinkelser i 
arbeidet med å skaffe de ekstra midlene. 

USIT oppfordrer på det sterkeste styret for MUSIT til å be eierinstitusjonene om de nødvendige 
midlene, slik at arbeidet med ny IT-arkitektur kan starte i 2015. 

 

Lars Oftedal 
IT-direktør 

Vedlegg 
Notat ”Ny IT-arkitektur for universitetsmuseenes samlingsdatabaser” 
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Ny IT-arkitektur for universitetsmuseenes samlingsdatabaser 
 
Innledning 
Universitetsmuseene forvalter de største og viktigste vitenskapelige kultur- og 
naturhistoriske objekt- og gjenstandssamlingene i Norge. Forvaltningen av samlingene 
omfatter bl.a. registrering, konservering, lagring/ magasinering og tilgjengeliggjøring/ 
formidling.1 I dag er disse prosessene helt avhengige av at objektene/ gjenstandene og 
informasjonene om dem (hvor, når, hvem, hvordan) finnes i digital form. En god og 
forsvarlig forvaltning av samlingene er således helt avhengige av en velfungerende 
digital infrastruktur (maskinvare, basis programvare, databaser, applikasjoner, format, 
protokoller, osv.), som kontinuerlig må vedlikeholdes, driftes og videreutvikles. 
 
I 2007 opprettet universitetene Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) for å 
sikre vedlikehold, drift og videreutvikling av de mange samlingsdatabasene som var blitt 
utviklet i løpet av de foregående årene gjennom bl.a. Dokumentasjonsprosjektet, 
UNADOK og Museumsprosjektet. Siden 2007 har nye samlingsdatabaser blitt utviklet og 
en lang rekke samlinger blitt innlemmet i eksisterende databaser. Spesielt innen 
naturhistorie har det vært lagt ned et betydelig arbeid i museene og i MUSIT for å få til 
standardiserte og omforente løsninger for alle museene. Porteføljen av forskjellige og til 
dels personavhengige databaseløsninger reduseres stadig og i raskere tempo (i 2014 
migreres i overkant at 15 samlinger/ datasett til fellesløsningen). 
 
Fram til nå har det vært et bevisst valg i MUSIT å fokusere på å få flyttet flere samlinger 
inn i de eksisterende IT-løsningene framfor å migrere løsninger over til ny arkitektur, 
f.eks. ved å skrive om databaseapplikasjonene til å fungere på web, nettbrett og mobil. 
MUSIT har derfor opparbeidet et teknologisk etterslep.  
 
IT-utredningen 
Med bakgrunn i dette etterslepet nedsatte styret for MUSIT i 2012 en prosjektgruppe 
som skulle utrede ny IT-arkitektur for MUSIT. Prosjektgruppen fikk følgende oppgaver: 
 
• Beskrive dagens system og peke på utfordringer knyttet til framtidige behov og 

ønsker i museene 
• Utrede ulike løsninger for hvordan MUSIT sin framtidige IT-arkitektur bør være når 

det gjelder: 
 Databaser og databaseteknologi 
 Utviklingsrammeverk for klient-server-teknologi, dvs. utviklingsverktøy for både 

databasenær kode, inkl. autentisering, og brukergrensesnitt 
 Tilgjengeliggjøring for web, mobil og nettbrett i egne og eksterne portaler 

• Vurdere om det finnes andre system, spesielt i Norden og Europa for øvrig, som kan 
dekke de behovene museene har for samlingsforvaltning og tilgjengeliggjøring 

• Beregne hvilke investeringer og årlige ressurser de ulike løsningene vil kreve 
• Anbefale én løsning for ny IT-arkitektur og foreslå tidsplan for implementering 

 
Gruppen tok utgangspunkt i St.meld. nr. 19 (2008-2009) hvor det sies at statlige 
virksomheter skal bruke følgende prinsipp i planlegging av nye IKT-løsninger eller ved 
ombygging av eksisterende løsninger: 

                                                           
1 Den første registreringen av objekter/ gjenstander gjøres som regel i felt/ved utgraving på et digitalt format. 
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• Tenesteorientering: IKT-system skal byggjast opp som ei samling avgrensa 

delsystem som legg til rette for mest mogleg gjenbruk. 
• Interoperabilitet: IKT-system må kunne utveksle og dele data og informasjon med 

andre system gjennom standardiserte grensesnitt. 
• Tilgjenge: Elektroniske brukartenester skal vere universelt utforma, og brukarane 

skal kunne nytte dei utan omsyn til tid, stad og kanal. 
• Tryggleik: Informasjon og tenester skal tilfredsstille krav til konfidensialitet, kvalitet 

og tilgjenge. 
• Openheit: Offentlege IKT-system skal vere baserte på opne eller godkjende 

standardar. Systema skal ikkje setje spesielle krav til teknologi hos brukarane. 
• Fleksibilitet: Forvaltninga skal etablere og utvikle IKT-system på ein slik måte at dei 

er førebudde på endringar i bruk, innhald, organisering, eigarskap og infrastruktur. 
• Skalerbarheit: IKT-system skal vere førebudde på endringar i talet på brukarar, 

datamengd og livslengda til tenesta. 
 
For å nå disse målene anbefaler gruppen som utredet MUSITs IT-arkitektur bl.a. 
følgende: 
 
• Framtidens IT-løsning skal ikke være ett, monolittisk system som inneholder alle 

moduler og komponenter 
• IT-løsningene skal bygges på en tjenesteorientert flerlagsarkitektur, og bør i 

hovedsak være web-baserte 
• Unngå mange databaseløsninger med samme eller tilsvarende funksjonalitet til en 

mer ensartet tjenesteorientert IT-arkitektur 
• Målet bør være samme type funksjonalitet – samme type IT-løsning – uavhengig av 

fagområde, for eksempel felles standardiserte løsninger for magasin, utlån/innlån, 
multimedia, fotografier, arkiv, etc. Dette kan innebære at museene må tilpasse sine 
eksisterende rutiner. 

 
Utredningen i sin helhet finner man her: 
http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/Utredning_av_ny_IT_MUSIT.pdf 
 
Risikovurderinger 
Utviklingen av dagens MUSIT-system, inkludert databaser og sluttbrukerapplikasjoner, 
startet på 1990-tallet for å støtte store digitaliseringsprosjekt, så som Dokumentasjons- 
og Museumsprosjektet. Man utviklet såkalte registeringsapplikasjoner, hvor 
hovedhensikten var å støtte opp under digitaliseringen og (ny)registreringen av data, 
både tekst og bilder. 
 
I årenes løp har man videreutviklet systemene til å håndtere (forvalte) allerede 
digitaliserte samlinger gjennom stadig flere moduler, som f.eks. magasinhåndtering, 
konservering og tilgjengeliggjøring, uten at den underliggende arkitekturen og 
utviklingsverktøyene har endret seg nevneverdig. Dette har som nevnt over vært en 
bevisst strategi fra MUSIT sin side. 
  
MUSIT mener nå tiden er moden for en overhaling av databaser og applikasjoner, ikke 
minst for å etterkomme de prinsippene til IT-løsninger som St.meld. nr. 19 (2008-2009) 
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trekker opp. Hvis vi ikke gjør, det vil utdaterte utviklingsverktøy og foreldet arkitektur 
medføre følgene risiko: 
 
- Systemet skalerer ikke godt nok, og mangler interoperabilitet. Det vil medføre store 

utfordringer med å integrere mot andre 3de parts løsninger.  
- Uten en aktiv fornying av teknologien vil systemet forvitre, noe som bl.a. går utover 

sikkerheten (tryggheten) til systemet. 
- Dersom MUSIT beholder de samme utviklingsrammeverkene, blir det vanskelig å 

rekruttere nye utviklere. 
- Desto lengre man utsetter beslutningen om oppgradering av teknologien, desto mer 

utfordrende blir det å gjennomføre en slik oppgradering. 
- Store, monolittiske system utgjør normalt en større risiko enn desentraliserte og 

skalerbare løsninger. De har også en tendens til å være mindre åpne enn system 
som i sin essens er bygd opp rundt en tjenesteorientert arkitektur. Norge digitalt 
med sine kartløsninger og Artsdata-bankens artsnavnebaser er eksterne system 
MUSITs baser bør samhandle bedre med. 

- Med rett teknologi kan det bygges opp et sett av nye tjenester som er godt integrert, 
som er gode innenfor sine områder og sammen utgjør en god nok tjeneste for 
forvaltning av samlingene. Med en slik strategi vil en redusere risiko, kan bytte ut 
dårlige komponenter med bedre osv. 

- “Time to market”: med en fleksibel, skalerbare og komponentbasert arkitektur vil 
tiden det tar å utvikle ny funksjonalitet bli redusert. 

 
En total fornying av dagens IT-arkitektur ble av utredningsgruppen beregnet til 14 
årsverk eller ca. 22 millioner kroner, hvis  arbeidet settes ut til eksterne 
konsulentfirmaer. 
  
Vegen videre 
En av anbefalingene i IT-utredningen var at man, før man gikk i gang med å endre og 
modernisere dagens løsninger, foretok en virksomhetsanalyse hvor man beskrev 
interessenter og arbeids- og dataflyt i museene, både de kultur- og de naturhistoriske. 
Dette arbeidet ferdigstilles i mai 2014. Videre besluttet styret for MUSIT å sette av ett 
årsverk til å gjøre om alt innhold i databasen til Unicode/ UTF-8.2 Dette medfører også 
en oppdatering av databaseapplikasjonene, som vil gjennomføres i 2014. 
 
En omlegging av arkitekturen er både tids- og ressurskrevende. Ikke minst må den 
planlegges nøye i nær kontakt med brukere av dagens løsninger, styret for MUSIT og 
ledelsen ved museene. Det er også på det rene at dagens databaseapplikasjoner må 
driftes og vedlikeholdes parallelt med utviklingen av ny arkitektur. 
 
Den beste måten å få gjennomført en omlegging av dagens MUSIT-løsninger på synes å 
være å kombinere erfaringene opparbeidet i dagens drifts- og utviklingsorganisasjon 
med kjøp av eksterne utviklingstjenester, enten ved andre IT-organisasjoner ved 
universitet og/ eller private konsulentfirmaer. 
 
Uansett hvilken veg man velger å følge, bør universitetene så snart som mulig foreta en 
ekstrabevilgning til MUSIT, slik at museene kan fortsette å forvalte sine vitenskapelige 

                                                           
2 http://www.standard.difi.no/hjelp-og-veiledning/tegnsett-ved-utveksling-av-informasjon 
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samlinger på en forsvarlig måte i henhold til gjeldende standarder og retningslinjer uten 
økt risiko. 



Til MUSITs styre 

 

Vedrørende ledelse av koordineringsgruppe kulturhistorie fra 2014 

Koordineringsgruppa for kulturhistorie har fått forståelse av at Espen Uleberg ikke skal fortsette som 

medlem av koordineringsgruppa fordi han nå er valgt inn som vara til MUSITs styre. Dette vil i så fall 

være svært uheldig for det videre arbeidet i gruppa. Espens erfaring, kompetanse og 

koordineringsegenskaper er sentrale for det videre arbeidet, spesielt med tanke på de omleggingene 

som MUSIT står overfor. Han er en sentral ressursperson i gruppa med god kontakt med de ulike 

nivåene i organisasjonen, samt med relevante miljøer og organisasjoner utenfor MUSIT. Espen har 

avgjørende kunnskaper om utviklingsarbeidet innen museumsdatabaser fra de siste 25 år, og har 

etter koordineringsgruppas oppfatning ledet arbeidet i koordineringsgruppa på en samlende, 

balansert og fruktbar måte. Det er derfor koordineringsgruppas uttalte ønske at Espen Uleberg 

fortsetter i dette ledervervet fra 2014 av. Som vara til MUSITs styre vil han kun unntaksvis måtte 

stille i styret, så det bør kunne anses som et mindre problem. 

 

Vennlig hilsen 

De øvrige medlemmene i MUSITs koordineringsgruppe for kulturhistorie 

 

 

Roger Jørgensen, Tromsø Museum – Universitetsmuseet 

Wenche Brun, Arkeologisk museum UiS 

Torkel Johansen, NTNU Vitenskapsmuseet 

Sonja M. Innselset, Universitetsmuseet i Bergen 
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