Universitetet i Oslo
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon

Referat fra dialogmøte mellom MUSIT styre og direktørene ved
universitetsmuseene 30. oktober 2017
Historisk museum, universitetet i Bergen kl. 1530-1700
Tilsted:
MUSITs styre:
Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU (nestleder)
Tor Holmen, Uninett,
Marianne Skandfer, UiT
Tor Tonsberg, UiB vara
Forfall: Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum UiO
Museumsdirektørene:
Aarekol, Lena, Universitetsmuseet i Tromsø, UiT
Achen, Henrik, Universitetsmuseet i Bergen, UiB
Andersen, Reidar, Vitenskapsmuseet, NTNU
Rindal, Eirik, Naturhistorisk Museum, UiO – Vara for Tone Lindheim.
Forfall: Lindheim, Tone. Naturhistorisk museum UiO, Glørstad, Håkon. Kulturhistorisk museum
UiO, og Madsen, Ole. Arkeologisk museum UiS.
Et kort notat ble sent ut i forkant av møtet som bakgrunnsinformasjon til selv dialogmøtet.

Velkommen og kort presentasjon fra MUSITs styreleder Heidi
Espedal om MUSIT
Under presentasjonen ble det blant annet informert om arbeidet med å utprøve bruk av en
produkteierrolle som innebærer å være MUSITs kontaktperson mot dem vi kjøper
utviklingsarbeider fra (her USIT). Produkteier har jevnlig kvalitetssikring av utvikleres arbeid, og
hjelper til med utforming av kravspesifikasjoner m.m. Foreløpig er rollen gitt ca. 40 % stilling.
Dette er en rolle MUSIT i første omgang skal prøve ut frem til jul for deretter kom med en
anbefaling om muligheten for en videreføring av rollen etter nyttår. Styret tenker at rolle kan gå på
omgang mellom museene avhengig av hvilke komponent av MUSITs systemet som utvikles til
enhver tid.

Ny IT-arkitektur for MUSIT
MUSITs ny IT-arkitekturen er utviklet som Open Access. Vi har hatt kontakt med bl.a. DINA i
Sverige og KOTKA i Finland for å se på deres systemer og for å diskutere muligheter for
samarbeid. Det er viktig at MUSIT forsetter å orientere seg mot andre Open Access systemer.

Universitetets senter for
informasjonsteknologi
Postadr.: Postboks 1059 - Blindern, 0316
Oslo
Kontoradr.: Informatikkbygget,
Gaustadalleen 23, 0373 Oslo

Telefon: 22 85 24 70
Telefaks: 22 85 27 30
postmottak@usit.uio.no
www.usit.uio.no
Org.nr.: 971 035 854
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MUSITs strategi 2018-2020
Styrelederen gjorde rede for prosessen så langt for arbeidet med revidering av strategidokumentet
og prosessen videre fremover.
Det ble stilt et spørsmål om hvor langt vi hadde kommet i forhold til det siste avsnitt i strategien
på side 3. «En skal gjennom samarbeid med eksterne aktører som Riksantikvaren, Artsdatabanken
og Kulturrådet bidra til en enkel tilgang til museenes datasett for eksterne brukere».
Samarbeid på den arkeologiske siden, mot bl.a. Riksantikvaren fungerer meget bra. Her bruker vi
Askeladden for å knytte data sammen. Det kjøres en datadump mot GBIF hverdager hvor de vasker
data til DawinCore, og Artsdatabanken hent data fra GBIF og legger den ut i Artskart. Det har
oppstått en del enkle systemfeil i disse overføringene som vi håper ble rette opp under arbeidet med
MUSITs Ny IT-arkitekturen.
Språket i strategidokumentet er preget av når den ble laget. Det må gjennomføres en gjennomgang
av dokumentet for å se på ordbruken.

Tjenestekjøpsavtale med USIT
Fra 1. juli overtok USIT ansvaret for drift og vedlikehold av de nye IT-arkitekturløsningene. Dette
krevde en reforhandlet avtale med USIT. I tillegg er ikke den teknologiske utviklingsdelen av
MUSITs nye IT-arkitekturarbeid avsluttet, noe som krevde avklaring omkring videre organisering
av dette arbeidet og USITs rolle i dette. Årsmøtet for MUSIT har i tillegg vedtatt at arbeidet med
MUSITs nye IT-arkitektur fortsatt skal organiseres som et eget prosjekt frem til neste årsmøte, i
mars 2018.
MUSITs styre er opptatt av en profesjonell kunde-leverandør relasjon. Arbeidet med en ny
tjenesteavtale har tatt tid, men vi håper å komme i mål før nyttår. Museumsdirektørene hadde ingen
kommentarer til arbeidet så langt, og tok orientering til etterretning.

Nye medlemmer i MUSIT
Agder naturmuseum og botanisk hage har nå blitt et universitetsmuseum. På bakgrunn av dette har
de søkt om opptak i MUSIT. I tillegg har Polarmuseet blitt en del av Universitetsmuseet Tromsø, og
MOV en del av Kulturhistorisk museum.
Det ble en prinsippdiskusjon om opptak av ny medlemmer til MUSIT og mulig behov for å justere
betalingsmodellen og kontingenten for MUSIT. Det var bred konsensus om at universitetsmuseene
skal være med i MUSIT. Det er usikkert hva som skal være inngangskostanden og hvordan skal vi
vurdere hva som skal være grunnlag for fastsetting av kontingentsatsen fremover. Eventuelt ny
opptak til MUSIT og justering av kontingentsatsen blir lagt frem i MUSITs årsmøte den 22. februar
2018.
Museumsdirektørene ønsker å fortsette med dialogmøtene og synes det er en god anledning å få
informasjon, ha dialog og treffe MUSITs styre.
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Samhandling mellom MUSIT og museene
Museumsdirektørene syntes at den nye organisering av MUSIT og sammensetting av MUSITs styre
fungerer etter hensikt og at de er med i beslutninger som gjelder MUSIT, til tross for at de selv ikke
lenger sitter i styret.
Forankring av MUSITs arbeid inn i de lokale museene er varierende. For noen av museene fungerer
dette meget bra, hos andre er dette mer utfordrende. Daglig leder for MUSIT påpekt at det var
viktig for museumsdirektørene å støtte de som sitter i Koordineringsgruppene som museets
representant, og Databasekoordinatorene ved museene, i deres arbeid.

Oslo 07.11.2017 / Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

