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SAK NR: V-Sak 30/06-2020  

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 22.04.2020 
NOTATDATO: 30.04.2020 

MØTEDATO: 06.05.2020 

 
Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 22. april 2020. 

Referat fra styremøte i MUSIT 22. april 2020 
Tilsted: 

Gøril Heitmann, UiT (styreleder) 

Sjur Bjerke, UiS 

Tore Burheim, UiB 

Ingrid Iren Eide, NTNU 

Tove Kristin Karlsen, UiO 

 

V-sak 27/05-2020  

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 1. april 2020.  
Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes med de endringene som ble foreslått. 

 

V-sak 28/05-2020  

Kartlegging av kostandene for implementering og drift av alternativ Collection 

Management Systems 
Kartlegging av kostnadene for implementering og drift av alternative Collection Management Systems 

(CMS) er en oppfølging av rapporten «MUSIT; Kartlegging av alternativ Collection Management 

Systems; Innhenting av brukererfaringer av ulike systemer ved forskjellige institusjoner». Det ble 

diskutert ulike forslag til organisering og videreføring av MUSIT- samarbeidet.  

Vedtak:  

Styret legger frem to saker til eiermøte den 30. april.  

 Det legges frem fire ulike alternativer for videreføring av MUSIT samarbeid. Forslagene skal 

inneholde grove estimat på totale kostander fra 2021 til 2030 for de ulike alternativene.  

 Styret legger frem status for arbeidet med strategi for tilgjengeliggjøring av samlingsdata.  

 

D-sak 29/05-2020 
Eventuelt  

Det ble innmeldt et ønske om å flytte tidspunktet for styremøte den 6. mai fra kl. 1300 – 1430 frem til kl. 

1200 – 1330, uten at styret tok stilling til forslaget. 

 

Saken (D-sak 26/04-2020) email fra USIT direktør Lars Oftedal om justeringer av USIT leveransene til 

MUSIT behandles i styremøte den 6. mai.  

 

 

Referent 

Oslo 29.04.2020 / Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT 

 

 
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes. 

SAK NR: O-Sak 32/06-2020  
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FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: Notat / email fra UIST direktør Lars Oftedal – justeringer av USIT leveransene 

til MUSIT (gamle D-sak 26/04-2020) 
NOTATDATO: 30.04.2020 

MØTEDATO: 06.05.2020 

Notat / email fra UIST direktør Lars Oftedal – justeringer av USIT leveransene til MUSIT 

(gamle D-sak 26/04-2020) 

 

 
Til MUSIT ved styret, daglig leder og produkteier 
Dato: 12. mai 2020 

Omorganisering av USITs styring av leveransene til MUSIT 

Deloitte-rapporten "Evaluering av universitetsmuseenes IT-organisasjon MUSIT" etterlyste bl.a. en økt 

formalisering av bestiller- og leverandørforhold mellom MUSIT og USIT, og at USIT måtte akseptere og 

møte krav som stilles til en profesjonell leverandør. 

I et notat til styret for MUSIT datert 10.2.2020 og behandlet på styremøtet i MUSIT 10.3.2020 (V-sak 

16/03-2020) foreslo USIT en styringsmodell med mer strømlinjeformede kommunikasjonslinjer mellom 

USIT og MUSIT. Modellen baserte seg på en tidligere styringsmodell utarbeidet av styret for MUSIT. 

Modellen inneholder en tiltakseier-funksjon/-rolle i USIT og at denne rollen ivaretar all rapportering og 

kommunikasjon med MUSIT relatert til drifts- og utviklingsoppgavene. Kommunikasjonen går gjennom 

MUSITs produkteier. Daglig leder i MUSIT forholder seg således kun til ledelsen ved USIT, og ikke 

tiltakseier eller utviklere i Seksjon fro datafangst og samlingsforvalter (DS/ITF/USIT), som utvikler og 

drifter MUSITs løsninger. 

Grunnet ressurs- og personellmessige årsaker ønsker USIT å foreta de foreslåtte endringene i 

styringsmodellen så raskt som mulig. Endringene innebærer at 

 daglig leder i MUSIT heretter kun forholder seg til ledelsen i USIT, fortrinnsvis Gard Thomassen, 

Underavdelingsdirektør IT i Forskning og IT-direktør Lars Oftedal. 

 Jarle Ebeling, seksjonsleder for Digital Samlingsforvaltning ved USIT, får rollen som tiltakseier og 

vil lede og koordinere utviklingsarbeidet i DS i samarbeid med produkteier i MUSIT. 

 Ellen Jordal, og ved behov Stein Olsen, vil, sammen med tiltakseier, ivareta den daglige 

kontakten med produkteier i MUSIT for å avstemme forventninger, prioritere oppgaver og 

utarbeide statusrapporter. 

 det avholdes, som tidligere, statusmøter annenhver uke mellom Gard Thomassen, daglig leder 

og produkteier i MUSIT.  

Med ønske om videre god fremdrift 

Lars I. Oftedal / IT-direktør, UiO 
 

 

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.  
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SAK NR: O-Sak 34/06-2020  

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: Notat. MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status for hva som er gjennomført i 

tidsrommet 30. mars – 30. april 2020 
NOTATDATO: 30.04.2020 

MØTEDATO: 06.05.2020 

 
Notat. MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status for hva som er gjennomført 

i tidsrommet 30. mars – 30. april 2020. 

 
MUSIT – utviklingsvirksomhet, Kort status  

 

Søk (Elasticsearch) 

Det er nå startet arbeid med få til nye søk på analysemodulen.  

 

Flytting fra Oracle til Postgres 
Arbeidet med flytting av databasene tilknyttet magasin, analyse og konserveringsmodulen fra Oracle til 

Postgres ble ferdigstilte den 5. mai.  

 

Objekt, entomologi:  

 Møte 16. april Oppstart av arbeidet var satt til 1. april, og det ble holdt et oppstartsmøte 

den 16. april. Der ble det bestemt at oppstart av moduleringsarbeid med entomologidelen 

av objektmodulen er blitt utsatt på ubestemt tid; på grunn av tidsestimater i tilknytning 

leveranse av marine delen av modulen. Arbeidet vil starte opp snart modulen er oppe og 

går. 

 Rydding i personnavn fortsetter som tidligere avtalt. USIT vil migrere personnavn for 

NHM og UM tilbake i gamle systemet. Ny lister lags for NHM og UM for videre 

rydding. Museene forsetter med innlegging av taksonnavn. Arbeidet har blitt delt mellom 

museene.  

 

Annet:  

 Det har blitt tilsatt to ny utviklere, Valentin Rey Rosell og Róbert Anton Hafþórsson til 

teamet med oppstart den 1. og 14. april.  

 

 Lederne for felles koordineringsgruppene, produkteier, og daglig leder forsetter med 

informasjonsmøte hver 14. dag. Avholdt et møte den 20. og 23. april for å ta en 

gjennomgang av RT-saker. 

 

 Felles koordineringsgruppemøte 16. april 2020 om et fellesplattform (Collections online, 

Digital Museum, Unimus – videreføring ved UiO i regi av museene). Det ble nedsatt en 

arbeidsgruppe for å utarbeide et notat med en anbefaling om veien videre.  Notatet legges 

frem for museumsdirektørene ca.17. mai. Arbeidsgruppen hadde et oppstarts møte den 

27. april, og neste møte er den 4. mai. 
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 Daglig leder og produkteier hadde møte med USIT 30. mars. 

 

 Rydding i personnavn karplanter ved alle museene. Oppstartsmøte 15. april 2020. 

 

 Import av Takson navn til navnebasen.  

o Marineevertabrater – produkteier har utarbeidet et egen skrip for import av navn. 

Han har, på vegen av museene, lagt inn ca. 5000 navn i Artsnavnebasen (ANB).  

 

 

Forslag til vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering. 

 

Notat 30. april2020 / Susan Matland og Eirik Rindal 

 

 


