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0. Innledning
Gjennom sine museer forvalter universitetene de største samlingene i Norge innenfor en rekke
fagfelt, bl.a. arkeologi, botanikk, geologi, etnografi, numismatikk, og zoologi. MUSIT,
Universitetsmuseenes IT-organisasjon, skal være den sentrale forvalter av universitetsmuseenes
samlingsdata, og skal tilby løsninger som gjør data lett tilgjengelig for bruk i forskning,
forvaltning, og formidling.
Samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er beskrevet i en avtale av
01.01. 2014 mellom Universitetet i Oslo (UiO); Universitetet i Bergen (UiB); Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU); UiT Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i
Stavanger (UiS). Samarbeidstiltaket gjelder Arkeologisk museum (AM), Kulturhistorisk museum
(KHM), Naturhistorisk museum (NHM), Norges arktiske universitetsmuseum (UMAK),
Universitetsmuseet i Bergen (UM), og NTNU Vitenskapsmuseet (VM). Formålet med
samarbeidstiltaket er 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. Gjennom dette samarbeidet er MUSIT et viktig nasjonalt tiltak for forvaltning av
Norges nasjonale natur- og kulturarv og en infrastruktur som støtter universitetene i deres
særskilte nasjonale ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museenes vitenskapelige
samlinger i henhold til Lov om universiteter og høgskoler § 1-4.2.

© AM. Dyrefigur av bronse. Bronsealder.
S 5100. CC BY-NC-ND 3.0
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1.Organisering
I 2020 bestod MUSIT av et styre, daglig leder, produkteier, en faglig referansegruppe for styret,
og to koordineringsgrupper (hhv. naturhistorie og kulturhistorie). Hvert museum har oppnevnt en
eller flere databasekoordinatorer. Databasekoordinatoren er ansvarlig for opplæring og
veiledning av museenes ansatte i bruk av MUSITs applikasjoner, og skal i samarbeid med
museets representant i koordineringsgruppene, sørge for at MUSITs arbeid og prioriteringer er
forankret hos museene. Ved behov etableres tverrfaglige referansegrupper som skal være en
ressurs for MUSIT, bl.a. ved å bistå med domenekunnskap under spesifiserings- og
utviklingsarbeidet. Gruppene fungerer også som fagfora og faglige nettverk for museene og
MUSIT, og som høringsinstans i aktuelle saker for koordineringsgruppene og ledelsen i MUSIT.
Driften av MUSITs portefølje av databaser og applikasjoner er lagt til Universitetets senter for
informasjonsteknologi (USIT) ved UiO.
1.1 Eiermøter
Eiermøtet består av universitetsdirektørene. MUSITs styreleder deltar på møter.
Det ble avholdt syv eiermøter gjennom året. Eiernes arbeidet i 2020 har hovedsakelig konsertert
seg om å vurdere fem alternative modellene for en videreføring av MUSIT samarbeid. En sak ble
behandlet på sirkulasjon.
1.2 MUSITs styre
MUSITs styre er ansvarlig for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for
MUSIT, og sittende styre har et særskilt ansvar for å følge opp evalueringsrapporten gjennomført
i 2020 og legge frem et forslag til en ny styringsmodell.
I perioden 01.01.2020 og frem til årsmøtet 19.02.2021 bestod styret i MUSIT av følgende
personer:
 Gøril Heitmann, leder (Assisterende universitetsdirektør, UiT)
 Sjur Bjerke (IT-direktør Universitet i Stavanger, UiS)
 Tore Burheim (IT-direktør Universitet i Bergen, UiB)
 Ingrid Iren Eide (Seksjonssjef for økonomitjenester, NTNU)
 Tove Kristin Karlsen (Assisterende universitetsdirektør, UiO)
Styret fikk mandat fra årsmøtet i 2019 om å «ivareta de oppgaver som er beskrevet i vedtektene1
for MUSIT» og samtidig skulle de «ha et særskilt ansvar for å følge opp rapporten «Evaluering

1

Se: http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/MUSIT-vedtekter_2014.pdf
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av universitet museenes IT organisasjon MUSIT» utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra MUSITs
eiere» (https://wiki.uio.no/usit/musit/images/2/29/Referat_MUSITEksOrdAarsmote_22aug_2019.pdf)/
(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/2/2e/MUSIT_EvalueringsRapport_-_1.0.pdf

Styret har avholdt 14 styremøter i løpet av året, alle som digitale møter. I tillegg har de har hatt
syv møter med eierne i forbindelse med etablering en plan for en videreføring av
samarbeidstiltaket. Styret har behandlet ei sak på sirkulasjon.

© UMAK. Øreskje av bronse. Ts 1053. CC BY-NC-ND 3.0

1.3 Faglige referansegruppen for styret
Det ble oppnevnt en faglig referansegruppe som skulle hjelpe styret med å ta beslutninger om
hvilke styringsmodell som MUSIT skulle velge og hvilke databaseløsninger det var aktuelt og
benytte seg av.
I 2020 besto faglig referansegruppen av de følgende personer:
Torkild Bakken
Asbjørn Engevik
Ingrid Louise Flatval
Jan T. Lifjeld
Joe Lønnve
Arne Johan Nærøy
Geir Rudolfsen

Vitenskapsmuseet, NTNU
Universitetsmuseet, UiB
Kulturhistorisk museum, UiO
Naturhistorisk museum, UiO til juni 2020
Naturhistorisk museum, UiO fra juni 2020
Arkeologisk museum, UiS
Norges arktiske universitetsmuseum, UiT

Det viktigest arbeidet som referansegruppen har bisto styret med i 2020 var;
 RAPPORT - MUSIT; Kartlegging av alternative Collection Management Systems. Innhenting av
brukererfaringer av ulike systemer ved forskjellige institusjoner. 16. mars 2020
RAPPORT_Alternativ_systemer_16Mars2020_endelingWithVedleggene.pdf (uio.no).
Referansegruppen ble oppløst med virkning den 01.01.2021.
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1.4 Daglig leder og produkteierrolle
MUSIT har én fast ansatt; daglig leder i 100 % stilling. Stillingen er administrativ knyttet til
USIT ved UiO.
Det ble avsatt midler i 2020 budsjett for å videreføre produkteierrollen i en inntil 40% stilling.
Eirik Rindal var frikjøpt fra Naturhistorisk museum (NHM) for å fungere i rollen som
produkteier frem til september 2020.
1.5 Felles koordineringsgruppe; museenes møtearenaer i MUSIT
Koordineringsgruppene er museenes møtearenaer i MUSIT. De er ansvarlige for forankring ved
museene og opprettelse av fagfora og referansegrupper for å realisere tiltakene i handlingsplanen
og MUSITs årsplan. Medlemmer i koordineringsgruppene blir oppnevnt av museene og følger
MUSITs styreperiode. Lederne for koordineringsgruppene blir oppnevnt av styret.
I 2020 bestod Koordineringsgruppene i MUSIT av følgende personer:
Koordineringsgruppe for naturfag
 Kristian Hassel, Vitenskapsmuseet (NTNU)
 Gunnhild Marthinsen, Naturhistorisk museum (UiO)
 Heini Emilia Rämä, Norges arktiske universitetsmuseum (UiT)
 Jenny Smedmark, Universitetsmuseet i Bergen (UiB) leder
Koordineringsgruppe for kulturfag
 Knut Bergsvik, Universitetsmuseet i Bergen (UiB)
 Wenche Brun, Arkeologisk museum (UiS)
 Monica Kristin Hansen, Norges arktiske universitetsmuseum (UiT) leder
 Bernt Rundberget, Vitenskapsmuseet (NTNU)
 Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum (UiO)
Koordineringsgruppene har avholdt 12 Zoommøter i år.
Koordineringsgruppene utarbeider en handlingsplan hvert år som beskriver hva museene skal
gjøre og hva som skal utvikles av ny funksjonalitet i databaseapplikasjonen. Handlingsplanen
sørger for kontinuitet og samordning av arbeidet ved museene og utviklingsplaner
(https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Handlingsplaner).

Det største arbeidet gruppen har gjennomført i 2020 var i tilknytning til å vurdere
tilgjengeliggjøring av museenes samlingene via DigitalMuseum (Felles koordineringsgruppe - usit/musit
(uio.no)). Hovedfokus knyttet til databasearbeidet i 2020 var det sammen som i 2019, å innlegging
av taksonnavn i Artsnavnbasen for entomologi, og marinebiologi. Rydding i kjernedata;
personnavn for entomologi og karplanter.

MUSIT. Årsberetning 2020.

5

MUSIT - SAMSFRAMLEGG

2021

© KHM. Giftig piler og korg. UEM 1168. CC B/Y-NC-ND 3.0

2. Styrets arbeid
I 2019 ble det gjennomført en evaluering av MUSIT-samarbeidet. Evaluering var primært knyttet
til IT-leveranse, og årsaken til forsinkelsen i ferdigstilling av IT-arkitekturprosjektet. Rapporten
ble levert den 26. juni 2019 tegnet en organisasjon som er i krise i forhold til utvikling av
datasystemet (https://wiki.uio.no/usit/musit/images/2/2e/MUSIT_EvalueringsRapport_-_1.0.pdf).
Rapporten viser til mangler ved alle forhold som ble vurdert. Rapporten stedfester at det er
manglede profesjonalitet både på bestiller- og leverandørsiden, og ferdigstilling av ny ITarkitekturprosjektet har tatt mye lengre tid enn antatt, kostet mer ressurser, og er fortsatt ikke
ferdig.
På et ekstraordinært årsmøte den 22. august 2019 fikk MUSITs styre et særskilt ansvar for å
følge opp evalueringsrapporten. Evealueringen tok for seg IT-leveransene til det nye MUSIT
systemet og årsakene til forsinkelsen i ferdigstilling av dette. Så langt har styret ikke funnet noe
som tilsier at evalueringsrapporten har feilvurdert situasjonen.
Styrets arbeidet i 2020 har hovedsakelig fokusert på å følge opp evalueringsrapporten fra
Deloitte. Som en ledd i denne prosessen la styret frem fire ulike modeller videreføring av
MUSIT-samarbeidet for eierne på et eiermøte den 30. april 2020. Disse var:
1. Fortsette dagens modell
2. Flytte forvaltning og kjøp av en kommersiell løsning
3. Flytte forvaltning med fortsatt skreddersydd løsning
4. MUSIT avsluttes som felles løsning
Styret laget en tilnærming for å svare ut foreslåtte prioriterte tiltak i evalueringen, og utarbeidet
en ny styringsmodell for å realisere en IT-løsning som var i samsvar med hovedfunnene i
rapporten. Modellen ble vedtatt på eiermøte den 27. november og økonomien knyttet til
modellen på eiermøte den 15. desember 2020.
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3 Oppfølging av evalueringsrapportens hovedpunkter
3.1 Etablere mer formelt bestiller/leverandørforhold
 Ny styringsmodell / forbedring av dagens styringsmodell
o I 2019 utarbeidet styret et forslag til en ny styringsmodell / Governance modell
for å etablere et mer formelt bestiller-/leverandørforhold. Forslaget ble oversendt
USIT for kommentarer og modellen ble innført fra juni 2020 som en prøve
ordningen.
o Faste møter mellom daglig leder MUSIT og USIT fortsatte i 2020.
3.2 Styrking av MUSIT som en profesjonell bestiller
 Etablere en produkteierfunksjon
o Produkteierfunksjonen ble forlenget.
3.3 Strategi for tilgjengeliggjøring av samlingsdata
Arbeidet med å avklare MUSITs ansvar for tilgjengeliggjøring og formidling ble startet høsten
2019. Formål var å avklare hva som bør være MUSITs ansvar i forhold tilgjengeliggjøring og
formidling, og å definer hva museene mener med tilgjengeliggjøring, publisering og formidling.
Høringsnotatet om «Vurdering av forholdet mellom tilgjengeliggjøring og formidling, og
tekniske konsekvenser» ble sendt til museumsdirektørene (22.01.2020) med frist 21. februar
2020, og bygget på rapporten fra styrets faglig referansegruppen om «Tilgjengeliggjøring,
publisering, formidling og dataløsning for universitetsmuseenes samlingsdata. 11.11.2019»
(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/d/d5/Rapport_til_MUSIT_styre_fra_faglig_referansegruppe_11_11
_2019.pdf.

I svaret fra universitetsmuseene var de fleste enige i at MUSIT ikke skal drive formidling, og at
en fullverdig formidlingsløsning ligger ikke innenfor MUSIT sitt mandat. Ansvar for
webpublisering, formidling og forskningskommunikasjon ligge ved universitetsmuseene.
I eiermøte den 30. april sluttet eierne til styrets anbefaler om at det ikke skal bruke ressurser på
vedlikehold og oppgradering av Unimusportalen eller lage en Unimusportal 2, og at
universitetene, i fellesskap, bør foreslår en løsning for hvordan de ønsker å gjøre materiale
tilgjengelig på en mest kostand effektiv måte.
3.3.1 Nedleggelse av UNIMUS og overgang til DigitaltMuseum
Deler av UNIMUS (http://www.unimus.no/) ble avviklet den 01. desember 2020, på grunn av
teknisk og sikkerhetsrelaterte årsaker. Felles koordineringsgruppe (FKG) nedsatt en
arbeidsgruppe bestående av Wenche Brun (AM), Monica Hansen (UMAK), Tanja Larsson
(UMAK), og Susan Matland (MUSIT, daglig leder) for å kartlegge muligheter for en annen
løsning for å erstatte UNIMUS-portalen.
MUSIT. Årsberetning 2020.
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Arbeidsgruppen leverte to notater til FKG hvor de anbefalte at museene samles om å inngå
samarbeid med KulturIT om tilgjengeliggjøring av museenes kulturhistoriske samlinger i
DigitaltMuseum (A_FKG_Notat_ny_portallosning_kultur_20Mai.pdf (uio.no),
NOTAT_DigitaltMuseum_anbefaling_Arbeidsgruppen_17august2020.pdf (uio.no)).

På bakgrunn av disse notatene anbefalte et samlet FKG at universitetsmuseene inngår et
samarbeid med KulturIT om tilgjengeliggjøring av museenes kulturhistoriske samlinger i
DigitaltMuseum.
KulturIT, via DigitaltMuseum, er en nasjonal plattform hvor museene, og andre
kulturinstitusjoner under Kulturdepartementet, tilgjengeliggjøre sine samlinger, forskning, og
utstillingsvirksomhet for allmennheten, studenter og forskere. Dataoverføring til Europeana
sikrer tilgjengeliggjøring mot et internasjonalt publikum. Universitetsmuseene har et ansvar for å
gjøre sine samlinger og forskning tilgjengelig for allmenheten via flere kanaler. Gjennom
DigitaltMuseum vil universitetsmuseene nå et bredt publikum, og sette sine kulturhistoriske
samlinger inn i en større sammenheng med norske og svenske museer og kulturinstitusjoner, uten
at dette vil gå på bekostning av universitetsmuseenes egenart.
Arkeologisk museum i Stavanger inngikk en avtale med
DigitaltMuseum for tilgjengeligøring av deres
samlingene høsten 2020 og museets samlingene ble gjort
tilgjengelig den 12. desember via DigitaltMuseum
(Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger /
DigitaltMuseum). UMAK har intensjon om å inngå et
samarbeid med DigitaltMuseum, og det er håp at de
andre museene følge etter slik at universitetssamlinger
blir samlet presentert for et brett publikum.

© VM. Pilgrimsmerke. T 18098.
CC BY-NC-ND 3.0

3.4 Kartlegge alternativ Collection Management System (CMS)
3.4.1 Gjennomført kartlegging
Faglig referansegruppen for styret fikk oppdraget om å kartlegge alternativ systemer brukt av
andre museer og institusjoner, med fokus på bruker/kunde perspektivet. I tillegg skulle de ulike
leveransemodeller nevnt i evalueringsrapporten kartlegges. Arbeidet ble present i rapporten:
 RAPPORT - MUSIT; Kartlegging av alternative Collection Management Systems.
Innhenting av brukererfaringer av ulike systemer ved forskjellige institusjoner. 16. mars
2020 RAPPORT_Alternativ_systemer_16Mars2020_endelingWithVedleggene.pdf (uio.no).

MUSIT. Årsberetning 2020.

8

MUSIT - SAMSFRAMLEGG

2021

I rapporten sluttet referansegruppen til konklusjonen i evalueringsrapporten om at dagens
organisering av utviklingsprosjektet for egne MUSIT-løsninger for ny IT-arkitektur ikke er
tilfredsstillende.
Videre konkluderte de at;


At det er flere aktuelle alternativer til MUSIT som et operativt CMS. Dette gjelder både
kommersielt tilgjengelige system, system som er utviklet av museene i ulike
samarbeidskonstellasjoner, og som kan være supplement dagens MUSIT-system.



At det vil være uheldig for MUSIT å gå tilbake på avgjørelsen om å utvikle et felles
system for natur- og kulturhistorie. Men, syntes at dette er så avgjørende for det videre
arbeidet at det må diskuteres videre i arbeidet med valg av ett eventuelt nytt system.



De anbefale å undersøke videre disse CMSer: MuseumPlus, Axiell, EarthCape, Kotka,
Specify, og Primus.

3.4.2 Definerte alternative modeller
På eiermøte den 30. april la styret frem fire alternativ for videreføring av MUSIT samarbeid.
Disse var:
3.4.2.1 Alternativ – 1. Fortsette dagens modell

Videreføring av MUSIT systemer med totalansvar for leveranse og tilpasninger hos
MUSIT organisasjon med USIT som underleverandør - flat finansiering (dagens modell).
 UiO i brev (19. juni 2020) signalisert at å arbeider videre med MUSIT-systemer slik det
er organisert er ikke aktuelt.
3.4.2.2 Alternativ - 2. Flytte forvaltning og kjøp av en kommersiell løsning

Migrering til et eller to systemer i markedet med totalansvar for leveranse og tilpasninger
hos en UiX aktør (ikke UiO / USIT) - økt finansiering.
 En arbeidsgruppe nedsatt av UiB og NTNU anbefalt en satsing på alternativ 2
(Losningsforslag_MUSIT_alternativ2_og3_30092000.pdf (uio.no). Hovedkonklusjon fra
gruppen var at det velges en eller to eksisterende internasjonale løsninger på CMS, og
flytter datasamlingene inn i disse. At det etableres et overgangs-prosjekt på 3 år og det
må beregnes et tillegg kostander knyttet til en eller flere ekstern CMS løsninger.
3.4.2.3 Alternativ -3. Flytte forvaltning med fortsatt skreddersydd løsning

Videreføring av MUSIT systemer med totalansvar for leveranse og tilpasninger hos
en UiX aktør (ikke UiO USIT) - økt finansiering.
 Arbeidsgruppen nedsatt av UiB og NTNU anbefalt ikke alternativ 3.
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3.4.2.4 Alternativ - 4. MUSIT avsluttes som felles løsning

Avslutte MUSIT slik det er nå og overlate til det enkelte universitet ut fra sitt (sine)
museums behov m.m. å utvikle og drifte egne systemer for samlingsdatabaser.
 Universitetsmuseene, ved sine respektive eiere, fikk oppdraget om å vurdere
konsekvensene av å ikke fortsette med et felles system. Svarene ble behandlet i styremøte
den 24.06.2020 (V-Sak 43/08- 2020). De innkomne notatene med styresak ligger på
MUSIT Wiki (https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Styredokument#2020 og
https://wiki.uio.no/usit/musit/images/8/81/Sakspapir_Styremote_24juni2020.pdf).

Hoved konklusjoner fra museene var: Museene, med unntak UiO, er i hovedsak enige om
at å legge ned MUSIT samarbeidet ville være både økonomisk kostbart, et tilbakeskritt
for forskning og forvaltning ved museene og universitetene, skadelig for den lovpålagte
arkeologiske utgravingsvirksomheten, og dessuten vil samarbeidet og samhandling ved
og mellom mussene / universitetene tape kvalitet eller opphøre. En nedleggelse av
MUSIT samarbeidet vil ikke minst kunne bli et omdømmetap for museene og
universitetene.
UiO vil avslutter MUSIT-samarbeidet for å stå fritt til «... å konsentrere seg om å få på
plass løsninger som er de beste for UiOs museer…», og for å bl.a. lettere kunne å inngå i
samarbeid med andre institusjoner.
3.4.2.5 Alternativ – 5 Nytt forslag fra UiO
UiO, i en email datert den 02. september 2020, lanserte et alternativ 5.

Forsetter å utvikle MUSIT systemet for de kulturhistoriske samlinger.
 UiO, ved Kulturhistoriske museum, leder og koordinerer utviklingsarbeidet knyttet til
kulturhistorie i samråd med USIT. Det opprettes en styringsgruppe hvor de deltagende
universitetsmuseenes direktører utgjør medlemmene. Samtidig opprettes et brukerforum
og et prioriteringsorgan.

© UM. Spydspiss. Vikingtid.
B 4303. CC BY-NC-ND 3.0

3.4.3 Innstilling fra museumsdirektørene
Den 11. september sendte eierne en bestilling til museumsdirektørene om å vurderer alternativ 1
til 5 og gi en anbefaling til valg av fremtidig modell for drift og utvikling av arbeidet med
universitetsmuseenes samlingsdatabaser.
MUSIT. Årsberetning 2020.
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I svar fra museumsdirektørene vurderer de alternativene ulikt. Flere museumsdirektører uttrykker
en usikkerhet knyttet til USIT slik de kjenner det per i dag, og USITs styring og organisering.
Museumsdirektørene ved NTNU, UiS og UiT var skeptiske til alternativ 5 og USITs evnen til å
levere det som behøves. Museumsdirektørene ved UiO tro på at USIT vil kunne levere på det
nivået som kreves. Museumsdirektørene ved NTNU, UiS og UiT anbefaler alternativ 2 som den
mest framtidsrettede løsningen. Mens, museumsdirektørene ved UiO anbefaler alternativ 5 basert
på den utviklingskompetansen som eksisterer i USIT og der UiO påtar seg ansvaret for
koordineringen av arbeidet videre. Museumsdirektøren ved UiB anbefaler alternativ 5 med
forutsetning om at detaljer knyttet til dette kan og må drøftes.
3.4.4 Beslutning i eiermøtet

Eiermøte den 27. november og 15. desember 2020 vedtok en ny modell for styring og utvikling
av universitetsmuseenes Collection Mangement Systemer med virkning fra 01.01.2021.
Ny styringsmodellen er todelt
1) kulturhistorie skal få utviklet sine databaser fra USIT ledet av Kulturhistorisk museum
2) for naturhistorie hvor det skal utredes hvilke muligheter som finnes på kommersielle
løsninger og eventuelle åpne kildekodeløsninger på CMSer for å finne en løsning for de
naturhistoriske samlinger.
I tillegg er dt besluttet at MUSIT, som et samarbeidstiltak og i sin nåværende form, legges ned
fra årsmøtet 19. februar 2021.
3.5 Tilgang til kildekode og egne data
I brev til MUSITs styre fra UiOs IT-sjef Lars Oftedal datert 21. august 2020, om tilgang til
kildekode og egne data med en eventuell nedleggelse av MUSIT, klargjorde IT-sjefen at
UiO/USIT vil tilgjengeliggjøre kildekoden for de som ønsker det i MUSIT samarbeidet.

4. MUSIT IT-løsning
Plan for hvilken rekkefølge avviklingen av det gamle Delphi-systemet ble utarbeidet mars 2018
(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/d/d6/Slutt_Rapport_Delphi_Avvikling_mars2018.pdf).

Planen danner grunnlaget for den videre utviklingsrekkefølgen og det skulle gjennomføres en
prioritering og justering av veikartet for moduleringsarbeidet og avvikling av de gamle Delphi
klientene. Dette har ikke blitt gjennomført.
4.1 Fremdrift 2020
I 2020 har det vært lite fremgang i arbeidet på den nye IT-løsningen. Et forsiktig anslag
forespeiler at vi vil nærme oss 2030 før vi har kommet langt nok til å avvikle de gamle Delphiklientene.
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Lite av de planlagte moduleringsarbeidet på objekt-modulen er blitt fullført etter planer i år.
Objekt-modulen for marine evertebrater er så å si nesten ferdig utviklet. Analysemodulen, som
ble satt ut av spill pga. en oppgradering av en underliggende bibliotek i 16. september 2019, ble
ferdig reparert tidlig i 2020.
Deler av forsinkelse av arbeidet på den nye IT-løsningen i 2020 henger sammen med nødvendig
sikring av viktig funksjoner som har ligget på server PROD 2 og PROD 3, før de ble avviklet
den 1. desember 2020. På serveren er funksjoner for bl.a. unimus.no, og overføring av data til
Artsdatabanken og GBiF. Arbeidet med å sikre disse funksjonene tok ca. syv måneder. Andre
arbeidet som har blitt gjennomført i løpet av året er databasene tilknyttet magasin, analyse og
konserveringsmodulen er blitt flyttet fra Oracle til Postgres, og det har arbeides med en
oppgradering av søkemotoren (Elastic Search).
Plan for hvilken rekkefølge avviklingen av det gamle Delphi-systemet ble utarbeidet mars 2018
(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/d/d6/Slutt_Rapport_Delphi_Avvikling_mars2018.pdf).

Planen danner grunnlaget for den videre utviklingsrekkefølgen og det skulle gjennomføres en
prioritering og justering av veikartet for moduleringsarbeidet og avvikling av de gamle Delphi
klientene. Dette har ikke blitt gjennomført.

© NHM.

5. Tilgjengeliggjøring
Via MUSIT blir universitetsmuseene sines samlinger gjort tilgjengelig i tråd med nasjonale
retningslinjer for tilgjengeliggjøring og deling av forsknings og offentlige data. I 2020 har det
ikke blitt noen vesentlig endering i måte data er blitt tilgjengeliggjort.
Datasett fra universitetsmuseenes kulturhistoriske samlinger og naturhistoriske samlinger gjøres
tilgjengelig på ulikemåter. De kulturhistoriske samlinger gjøres tilgjengelig i Norvegiana og
Europeana (http://www.kulturradet.no/europeana). Fra høsten 2020 er ansvaret for dette er blitt
overført til KulturIT. Hvis museenes ønsker å forsete å gjøre deres samlingene tilgjengelig for en
internasjonalt publikum via Europeana må de inngår en avtale med KulturIT og DigitaltMuseum.
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Riksantikvaren høster datasett fra MUSITs åpne APIer til bruk i Askeladden
(https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Data-og-tjenester/Askeladden).
De naturhistoriske samlinger tilgjengeliggjøres i en rekke portaler, men de to viktigste for
biologiske data er Artsdatabankens (ADB) tjeneste Artskart for objekter fra Norge, og GBIF
(The Global Biodiversity Information Facility) for objekter fra Norge og resten av verden.
Antall observasjoner i ArtsKart for 2020 var på 1 771 300 observasjoner. I 2019 var det på 4 723 413.
Museene har hatt mindre observasjoner i 2020 enn i 2019 som en resultat av COVID 19 pandemien.

2020 Antall observasjoner i ArtsKart per 15. desember 2020

Nedenfor er nummer av datasett som finnes i MUSITs applikasjoner for kulturhistorie samlinger,
naturhistorie samlinger og fotografi per 17.12.2020. Tallene er knyttet til ny tilvekst til museene eller
digitalisering av eksiterende samlinger.
MUSIT mangler applikasjoner for de resterende naturhistoriske samlinger (som paleontologi, geologi,
zoologi osv). De museene med naturhistoriske samlinger bruker ulike systemer for å registrere disse
samlingene. Derfor er tallene som vises nedenfor fra de naturhistoriske museer bare en bruk del av det
total størrelse på samlingene ved museene.
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Nummer av datasett som finnes i MUSITs applikasjoner
Kulturhistoriske samlinger
Arkeologi
Nyere kulturhistoriske samlinger
Numismatikk
SUM kulturhistorie

2021

Desember 2020
2 344 133
131 893
141 544
2 617 570

Naturhistoriske samlinger
Mose
Lav
Alger
Sopp
Karplanter
Entomologi
Marine evertebrater
SUM naturhistorie

459 480
380 832
16 048
279 709
1 700 869
1 214 256
4 724
3 761 209

SUM kulturhistorie og naturhistorie

6 387 779

Nummer av datasett som finnes i MUSITs applikasjoner
for fotografi
Fotografi kulturhistorie
Fotografi naturhistorie
SUM fotografi

Desember 2020
421 997
1 315 900
1 737 897

© VM. Ribbemaneter (kammeneter).
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6. Økonomi, regnskap og ressursbruk
MUSIT sitt oppdrag er å drifte, vedlikeholde, og utvikle MUSIT sine samlingsforvaltningsdatabaser for universitetsmuseene frem til årsmøtet. MUSIT sin økonomi har ikke forandret seg
vesentlig de siste fire år og budsjettet har ligget på rundt 10 million årlig.
De siste årene har MUSIT sitt økonomisk handlingsrom blitt begrenset på grunn av sakte
utviklingstempo. Dette medfører at det bl.a. bindes opp ca. en million kroner til drift av den
gamle løsningen. Midler som kunne vært brukt på utvikling av ny løsning.
6.1 MUSIT regnskap 2020
Totalbudsjettet for 2020 var på 10 807.000,- kroner, med overføring fra 2019 på 105 000,kroner. 2020 viser en driftsoverskudd på 5.000,- kroner. Dette skyldes en faktura fra 2020 som
ikke er mottatt enda og vil bli ført i regnskapet for 2021.

REGNSKAP FOR MUSIT
Tekst

Perioden 1.1.-31.12.2020
Regnskap 2020

Tall i hele tusen

Budsjett 2020

Noter

Overført fra i fjor

-105

-105

Inntekt fra NTNU
Inntekt fra UiT
Inntekt fra UiB
Inntekt fra UiS
Inntekt fra UiO
Sum inntekter

-2 539
-1 513
-2 539
-649
-3 567
-10 807

-2 539
-1 513
-2 539
-649
-3 567
-10 807

Sum inntekter med overføringer
Investeringer
Leie datasystemer fra USIT
Driftskjøp
Kjøp av tjenester fra USIT (drift
og utvikling)
Innleid personell
Kurs og seminarer
Reisekostnader
Diverse kostnader
Sum driftskostnader

-10 912
0
1 794
0

-10 912
0
1 800
0

Sum totalt

9 001
89
6
17
0
10 907
-5

9 106 Se spesifikasjon i egen tabell under
Note 1.
5
10 911
-1 Note 2.
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Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT
Regnskap 2020
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostn.
Overhead og adm. kostnader
1 245
A: Drift og nødvendig vedlikehold av gammel
eksisterende MUSIT-løsning
1 700
B: Drift, vedlikehold og feilretting av ny
MUSIT-løsning
704
C:Videreutvikling
5 352
Sum drift
7 756
Sum kjøp av tjenester fra USIT
9 001

2021

Budsjett 2020

Noter

1 255
1 229 1 350 timer budsjettert 2020
1 229 1 350 timer budsjettert 2020
5 223 5 740 timer budsjettert 2020
7 681 8 900 timer budsjettert 2020 Note 3.
8 936

Note 1: Produkteier. Frikjøp av Eirik Rindal (Naturhistorisk museum i Oslo) fra 01. januar til 01.
september 2020.
Note 2: Resultat viser et overskudd på 5.000,- kroner. Dette skyldes en faktura fra 2020 som
ikke er mottatt enda og vil bli ført i regnskapet for 2021.
Note 3: I 2020 kjøpte MUSIT 8 533 timer til drifts- og utviklingstjenester fra USIT. Dette
fordeler seg på 1 868 timer til driftstjenester av den gamle IT-løsningen, 774 timer til
driftstjenester av den nye IT-løsningen og 5 890 timer til utvikling av ny IT-løsning. Til sammen
utgjør dette 7 756 282,50 kroner.
Drift av gammel løsning
Drift av ny løsning
Utvikling av ny løsning
SUM

1 868 timer
774 timer
5 890 timer
8 533 timer

1 700 355,00 kroner
704 340,00 kroner
5 351 607,50 kroner
7 756 282,50 kroner
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