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Dialogmøte med museumsdirektørene den 24. januar 2019 

Notat. 
 

MUSIT Status (Utviklingsaktivitet, Økonomi, bemanning) 
Det er en økende erkjennelse av at MUSIT har trange økonomiske rammer og at det påvirker 

utviklingshastigheten. Det er behov for økt grunnbevilgningen, redusere kostnadene på drift 

og øke fremdriften på utviklingsarbeidet.  

 

Hastighet på utviklingsproduksjon er lav, og den forventede avviklingen av de gamle Delphi-

klientene fra nyttår 2019 er ikke realistisk. Det er flere grunner til dette. En medvirkende 

årsak er at utviklingsteamet mangler en teamleder. Her har MUSIT vært i dialog med USIT 

om å få på plass en som kan fungere som leder og være bindeledd mellom utviklerne og 

daglig leder ved MUSIT. Vi håper at utviklingshastigheten vil øke når ny leder for utviklerne 

er på plass ved USIT.  

 

Et annet problem i dagens situasjon er at utviklerne i tillegg til å utvikle et nytt system, også 

må vedlikeholde det gamle og drive brukerstøtte på det nye. Intensjonen er at etter hver ny 

modul som er ferdig i den nye IT-arkitekturen, så avvikles tilsvarende i det gamle. Men vi 

risikere å måte betale for to systemer over lenger tid; både den gamle Delphi og ny IT-

arkitektur. En øking av utviklingsproduksjon vil gi raskere avvikling av den gamle Delphi og 

mindre forbruk av midler.  

 

Under IT-prosjektet var det eksterne utviklere knyttet til produksjonen av de nye løsningene. 

Til sammen på prosjektet var det 3 utviklere fra USIT og 4 eksterne utviklere. Gruppa klarte 

seks releaser på seks måneder. Siden juli 2017 har det vært 5 utviklere ved USIT og det har 

gitt 10releaser på 1 ½ år https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Ny_IT-

arkitektur_MUSIT_Releaser.  Fra 1. februar 2019 blir utviklingsteamet utvidet til 6 utviklere.  

En ny ekstra bevilgning til MUSIT, slik som den vi fikk ved oppstarten av ny IT-

arkitekturprosjektet, ville ha god effekt på utviklingstempoet. Men en økning av 

utviklingskapasitet er ikke nok. En evaluering av MUSIT vil kunne peke på behov for 

eventuelle organisatoriske justeringer slik at MUSIT er best mulig rigget for å levere sine 

tjenester.  

 Styret ønsker å ha en diskusjon med museumsdirektørene om utviklingstempoet og 

hvordan bidra til å bedre dette. 

 

Produkteierrollen  
På MUSIT styremøte den 8. september 2017 ble utkast til tjenesteavtale ved USIT drøftet (V-

sak 35/5-2017). I forbindelse med dette diskuterte styret behovet for en produkteierrolle som 

kan være bindeledd mellom MUSIT og utviklingsmiljøet. Det ble også diskuterte om 

https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Ny_IT-arkitektur_MUSIT_Releaser
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Ny_IT-arkitektur_MUSIT_Releaser
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produkteierrollen kunne gå på omgang mellom museene avhengig av hvilken del av systemet 

som utvikles.  

Eirik Rindal (Naturhistorisk museum) ble frikjøpt i 40 % fra 1. oktober 2017 frem til 31. 

desember 2018 for å prøve ut en slik funksjon. Rindal har fungerer som kontaktpunkt mellom 

museene og utviklerne av det nye-IT systemet. Han har vært ansvarlig for å holde 

dokumentasjon av arbeidet på et faglig nivå, og har vært rådgiver og sparringspartner for 

daglig leder av MUSIT. En eventuell videreføring av produkteierrollen diskuteres på 

styremøte den 24. januar 2019.  

 

Koordineringsgruppemedlemmene - (nye medlemmer, samhandling) 
MUSITs styre vil oppnevne de nye koordineringsgruppene, en for kulturhistorie og en for 

naturhistorie, samt utnevne en leder for hver av gruppene på styremøte 13. februar 2019. De 

nyoppnevnte koordineringsgruppene vil tiltre etter årsmøtet 27. februar 2019.  

MUSIT har bedt museene om å oppnevne representanter til koordineringsgruppene for 

perioden 2019-2021. Fristen for utnevnelse er satt til 8. februar 2019. For noen museer vil 

dette betyr at de må oppnevne to personer; en for naturhistorie og en for kulturhistorie.  

 

Siden 2015 har koordineringsgruppene hatt fellesmøter  hvor gruppen overtid har blitt mer 

samkjørt og opptrer med en stemme når det gjelder utviklingsspørsmål. Samarbeidsavtalen 

med vedtekter sier at det skal være en eller to koordineringsgrupper. Ved en eventuell formell 

sammenslåing av disse to gruppene er det viktig at museene forsetter å sende en 

representanter for kulturhistorie og en for naturhistorie.  

 

Koordineringsgruppenes representanter har forskjellig roller ved museene. Noen er leder for 

en seksjon/enhet, og andre kan være magasinforvalter, forsker, osv. med eller uten rollen som 

databasekoordinator. Det som de alle har felles er at de er fagpersoner innenfor deres 

respekterte fagfelt; arkeologi, botanikk, entomologi osv.  

 

 

 Styret ønsker å få direktørenes syn på om det er aktuelt å ta opp til vurdering å slå 

sammen de to koordineringsgruppene. 

 

 Styret ønsker en diskusjon om hvordan vi kan styrker rollen til 

koordineringsgruppen(e).  

 

 

 

Personvern og GDPR  
Den Europeiske Unions (EU) forordning om personvern, The General Data Protection 

Regulation (GDPR), tredde i kraft i EU den 25. mai 2018, og ble norsk lov 20. juli 2018. Med 

dette ble kravene for å behandle personopplysninger innskjerpet ytterligere. MUSIT 

utarbeidet en handlingsplan for innføring av GDPR. Handlingsplanen ble behandlet i juni 

2018 av styret. 
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Handlingsplan har som mål å: 

Hovedmål Å sikkert at personopplysninger som lagres i MUSIT-basene gjøres i henhold 

til nye personvernslov (GDPR).   

Effektmål Får en enhetlig behandling av personopplysninger i MUSIT.   

Økt kvalitet på data som genereres og lagres. 

Resultatmål 

/ Gevinster 

Økt oppmerksomhet og bevissthet om personvern ved museene og i 

tilknytning til bruk av data. 

Museene vil få et kritisk forhold til hvilken type personopplysninger som 

lagres og eventuell brukes.  

For felles rutiner for innføring av personopplysninger i MUSIT-basene. 

 

Handlingsplanen, med følgebrev, har blitt sendt til alle museene med informasjon om hva de 

må og bør gjøre for å følge de nye personvernreglene i tilknytning til MUSIT.   

Et av det viktigste tiltakene var undertegning av en databehandleravtale mellom hvert 

museum og USIT. Så langt har Tromsø Museum og Stavanger Museum undertegnet en avtale 

(Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum trenger ikke en slik avtale siden de er en 

del av UiO). I samarbeid med juristene til UiO, har daglig leder gått gjennom 

personopplysningene som behandles av MUSIT og vurderte lovgrunnlaget for dette. 

 Styret ønsker en dialog rundt hvorvidt handlingsplanen oppleves nyttig og hvordan 

den implementeres ved museene 

 


