Til medlemmer av forprosjektet IT-arkitektur:
Oppnevning av medlemmer til styringsgruppen for forprosjektet til: MUSITs ITarkitekturprosjektet.
På MUSITs styremøte den 12.02.2015 D-sak 05/1-15 IT-arkitekturprosjektet bestemte
styre at styringsgruppen for arkitekturprosjektet skulle bestå av «… fem-seks personer; to
medlemmer vil representere brukere ved museene – en fra kultur og en fra natur – én
representant fra USIT, én representant fra IT-miljøet ved Universitetet i Bergen, og daglig
leder for MUSIT. Det legges opp til å engasjere en ekstern prosjektleder som også vil fungere
som sekretær for styringsgruppen».
Både USIT og IT-miljøet ved universitetet i Bergen har nå oppnevnt en person hver til å
sitte i styringsgruppen for IT-arkitekturen: Forprosjektet. Fra UiO – USIT er underdirektør
Thomas Evensen oppnevnt, og fra UiB er det Torsten Eriksson.
Begge MUSITs koordineringsgrupper, Naturhistoriske og Kulturhistoriske, har hatt et møte
hver hvor de fremmet aktuelle kandidater til å sitte i styringsgruppen for IT-arkitekturen.
På bakgrunn av koordineringsgruppenes forslag til kandidater, har MUSITs styret
oppnevnt:
Eirik Rindal (Naturhistorisk museum) som styringsgruppemedlem, med Solfrid Hjelmtveit
(Bergen Museum) som vara og,
Torkel Johansen (Vitenskapsmuseet) som styringsgruppemedlem, med Monica Kristin
Hansen (Tromsø museum) som vara.
Styringsgruppen for IT-arkitekturprosjektet - Forprosjektet, består dermed av;
Thomas Evensen, USIT - UiO.
Torsten Eriksson, IT-avdelingen - UIB.
Eirik Rindal, Naturhistoriske museum, NHM - UiO. Vara: Solfrid Hjelmtveit, Bergen
Museum - UiB.
Torkel Johansen, Vitenskapsmuseet, VM - NTNU. Vara: Monica Kristin Hansen, TMU - UiT.
Susan Matland, Daglig leder, MUSIT.
Prosjektleder.
MUSIT arbeider med å engasjere en ekstern prosjektleder og mandatet til styringsgruppen.
Mandatet ettersendes så snart den er ferdig.
Jeg har lagt ved en del styrende dokumenter for arbeidet som dere skal gjøre:
- Utredning av ny IT-arkitektur for samlingsdatabasene utviklet og driftet i regi av MUSIT. –
Sluttrapport 2012. Behandlet av av MUSITs styre 2013.

- Evalueringen av MUSIT – universitetets felles IT-organisasjon. –Sluttrapport. Behandlet av
UHR M i juni 2013.
-Virksomhetsanalyse samlingsforvaltning. Behandlet av MUSITs styre 2014.
-Strategidokument for MUSIT. Vedtatt av MUSITs styre desember 2014.
- Avtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 2014-2016 med
vedtekter. Vedtatt av årsmøtet mars 2014.
(http://www.unimus.no/musit.html)
Jeg kommer tilbake med mer informasjon etter hvert, men bare ringe til meg hvis dere har
noen spørsmål. Jeg seir frem til en spennende prosess.
Hilsen
Susan Matland
MUSIT Daglig leder

