
Oslo, 16.5.2012 

Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 

Møtet avholdes den 24. mai kl.09.30–14.00 ved Arkeologisk museum, Stavanger. 

 

Saksliste 

V-sak 01/2-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.2.2012 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

O-sak 02/2-12 Endringer i styret 

 Magnar Antonsen (UiT), Christoffer Schander (UMiB), Arne Laukholm (UiO) og Rane 

Willerslev (KHM) har gått ut av styret. Følgende nye styremedlemmer er oppnevnt: Siri 

Jansen (UMiB), Susan Matland (KHM), Lars Oftedal (UiO), Pål Vegar Storeheier (UiT, 

styreleder).  

 

O-sak 03/2-12 Tertialrapport, 1. tertial 

 Sakspapirer: Budsjett, regnskap og prognose og timeforbruksoversikt 

   

V-sak 04/2-12 Godkjenning av organisering og mandat for faggruppe for web 

 Sakspapirer: Saksdokument 

 Forslag til vedtak: Organisering og mandat godkjennes og gruppen opprettes. 

  

V-sak 05/2-12 Prioritering av webarbeid 2012 

 Sakspapirer: Saksdokument 

 Forslag til vedtak: Plan for prioritering godkjennes 

 

V-sak 06/2-12 Tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes data på EUROPEANA/NORVEGIANA 

 Sakspapirer: Saksdokument 

 Forslag til vedtak: Plan for tilgjengeliggjøring godkjennes 

 

V-sak 07/2-12 Oppretting av faggruppe for ny IT-infrastruktur 

 Sakspapirer: Saksdokument, notat om IT-strategi 

 Forslag til vedtak: Faggruppen opprettes 

 

O-sak 08/2-12 Naturhistorie: Rapportering på handlingsplanen for 2012 og referat fra møter 

 Sakspapirer: Rapport og referat 

 

O-sak 09/2-12 Kulturhistorie: Rapportering på handlingsplanen for 2012 og referat fra møter 

 Sakspapirer: Rapport og referat 

 

O-sak 10/2-12 Mulighet for å avholde styremøter som videokonferanse 

 Sakspapirer: Saksdokument 

   

D-sak 11/2-12 Eventuelt 

 

 

 

Vedlegg: 

Sakspapirer 
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Oslo, 17.2.2012 

Referat fra styremøtet i MUSIT 16.2.2012 
 

Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Svein Glenndal (DUG, sekretær), Marit Hauan (TMU), 

Arne Laukholm (UiO, styreleder), Arne Johan Nærøy (AM) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). 

 

Siri Jansen (UiB) møtte for Henrik von Achen (UiB), Susan Matland møtte for Rane Willerslev (KHM), og 

Fridtjof Mehlum møtte for Arne Bjørlykke (NHM). 

 

Magnar Antonsen (UiT) og Christoffer Schander (UMiB) var forhindret fra å møte. 

 

 

Saksliste 

V-sak 01/1-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.11.2011 

 Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 02/1-12 Regnskap for 2011 og forslag til budsjett for 2012 

 Forslaget til budsjett godkjennes med foreslåtte endringer og oversendes årsmøtet. 

 Note 4 endres til følgende: For å sikre styring med bruken av midlene til web-satsing, må det 

foreligge styregodkjente planer med budsjett innen utgangen av juni 2012. Hvis det ikke 

skulle foreligge et tilstrekkelig godt planverk på dette tidspunktet, så fordeles midlene 

mellom kultur- og naturhistorie til andre formål. 

  

V-sak 03/1-12 Utkast til årsmøtepapirer  

 Årsberetningen for 2011 godkjennes og oversendes årsmøtet. 

 Styret var veldig godt fornøyd med arbeidet som er gjort i 2011, både av DUG, i faggruppene 

og koordineringsgruppene. 

  

O-sak 04/1-12 Ekstrasatsing i naturhistore 2011 

 Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort i ekstrasatsingen i naturhistorie. Samarbeidet 

med NTNU IT ble fremhevet som positivt, og det ble gitt ros til NTNU IT for arbeidet som 

er gjort. 

 

O-sak 05/1-12 Referat fra møter i koordineringsgruppene 

 Det er bekymring for ressurssituasjonen i DUG innenfor naturhistorie. 

 Innenfor kulturhistorie er det ønske om midler til tilsetting av konsulent for utforming av 

søknad for DDAMA-midler. AL uttrykte at det er behov for grundigere underlag før et 

vedtak kan fattes, og ba om at dette utarbeides og fremlegges for styret.  

 

D-sak 06/1-12 Eventuelt 

 AL ba om synspunkter på møteformen. AC foreslo å se på muligheten for å avholde 

videokonferanse. AL fremholdt at dette kan være vanskelig å gjennomføre med mer enn 

tre parter, og at noen da ville måtte reise, for eksempel til Oslo, Bergen og Trondheim. SG 

undersøker mulighetene for videokonferanse med flere enn tre deltakere. 

 NV gjorde oppmerksom på at fra ca 1.mars er det anledning til å søke Artsdatabanken om 

tilskudd til kvalitetssikring og tilrettelegging for å gjøre data tilgjengelig i Artskart og 

GBIFs dataportal. Søknadsrammen er 3.6 mill. kroner. Søknadsfristen er 23.mars. Dette er 

midler fra Artsdatabanken og GBIF-Norge. 

 AL informerte om at han går ut av styret, og at dette var hans siste styremøte. Styret takket 

styreleder for innsatsen og for god ledelse av styret. 

 

 

 

Svein Glenndal 

referent 
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: O-SAK 03/2-2012 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: BUDSJETT OG PROGNOSE FOR 2012 OG REGNSKAP PER 1. TERTIAL, TERTIALRAPPORT 

DATO: 16.MAI 2012 

CC:  

Budsjett, regnskap og prognose 

 

 
 

Budsjett 2012 Regnskap 2012 Prognose 2012 

 

Kommentar  

Inntekter 
 

  
 

UiO 2 841 2 841  2 841   

UiB 2 023 2 023  2 023   

NTNU 2 023 2 023  2 023   

UiT 1 205 1 205  1 205   

UiS 516 516 516  

Overført fra tidligere år 1 104 1 104 1 104  

     

Sum inntekter 9 712 9 712  9 712  

     

Utgifter     

Lønn 6 877 2 224 6 877  

Driftskostnader 900 300 900  

Utstyrsinvesteringer 0 0 0  

Programvare 13 0 13  

Reiser, møter m.v. 70 21 70  

Web-satsing 500 176 500  

Ekstrasatsing på naturhistorie 753 306 753  

Ekstrasatsing på kulturhistorie 599 183 599  

Sum utgifter 
 

9 712 3 210 9 712 
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Tertialrapport, timeforbruk for 1. tertial 2012 
 

Delprosjekt 1. tertial Hele året 

Tekniske fellesoppgaver 225 1 875 

Naturhistorie, utvikling og drift 1614 3 750 

Kulturhistorie, utvikling og drift 944 3 750 

Administrative fellesoppgaver 661 1 125 

Sum 3444 10 500 

 

Per 1. tertial har vi brukt  3 550 timer, som tilsvarer 33 % av totalrammen på 10 500 timer. Tallet for 

”Naturhistorie, utvikling og drift” inkluderer 267 timer for utvikling under budsjettposten ”ekstrasatsing 

på naturhistorie”. 

Tekniske fellesoppgaver innbefatter utvikling av brukerdokumentasjon og utvikling av fellesløsninger, 

for eksempel kartløsninger. Administrative fellesoppgaver omfatter prosjektledelse og 

personalledelsesoppgaver. 
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 4/2-2012 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: FAGGRUPPE WEB – ORGANISERING OG MANDAT 

DATO: 16.MAI 2012 

CC:  

FAGGRUPPE WEB – ORGANISERING OG MANDAT 

 

Bakgrunn 
Koordineringsgruppen for kulturhistorie har foreslått for styret at det opprettes en 
webgruppe og også foreslått mandat. Saken var oppe i styre i møte 23. november 2011,  
V-sak 02/4-11 og det ble gjort slikt vedtak:  
 

Styret er positive til initiativet om å opprette en gruppe som ser på mulighetene for en 

samordnet holdning til formidling av museenes digitaliserte samlingene. Styret ber imidlertid 

koordineringsgruppen ta til etterretning tilbakemeldingene fra styret, og spesielt vurdere om 

innholdet i mandatet ikke kommer i konflikt med arbeidet i KD rundt opprettelsen av 

DigitalViten. Videre bør man vurdere om dette viktige arbeidet ikke bør ha en annen 

organisatorisk forankring enn en faggruppe i MUSIT. Koordineringsgruppen bes komme 

tilbake til saken i neste styremøte.  

 

Styret ønsker at koordineringsgruppen arrangerer et seminar om formidling og webpublisering 

i tilknytning styremøtet i mai. 

 

Koordineringsgruppen for kulturhistorie har diskutert den organisatoriske 
forankringen uten å kunne bli enige i valget mellom faggruppe og 
koordineringsgruppe. Koordineringsgruppen for natur har ikke kommet med noen 
spesiell anbefaling av modell. DUG har fulgt opp denne saken ved at man har 
planlagt et seminar om formidling og webpublisering og at man i prosessen med å 
planlegge seminaret, har gjennomført møter med de museene som ønsket det og 
begge koordineringsgruppene. Møtene tok sikte på å avklare en del forhold rundt 
disse problemstillingene og man mener å ha fått så tydelige tilbakemeldinger at det 
er mulig å fremme forslag om hvordan en gruppe i MUSIT kan organiseres for å ta 
seg av disse utfordringene. 
 
Behov 
Målet med gruppen er å bidra til å gi ulike brukergrupper best mulig tilgjengelighet til 
utvalgte data fra universitetsmuseenes digitaliserte samlinger i en samordnet måte. 
Det bør også tilligge gruppen å vurdere funksjonalitet og behov for datakvalitet og 
for øvrig håndtere utfordringer når det gjelder publisering av universitetsmuseenes 
data i ulike sammenhenger (i egne portaler, som åpne data). 
 
Det vil være behov for at gruppen arbeider med følgende: 
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Velge og prioritere samlinger for publisering i egne, i eksterne portaler eller som åpne data 
Aktuelle samlinger er arkeologi (alle), etnografi (KHM), Kulturvitenskap (TMU), mynt- og 
medaljesamling (KHM, UMiB, VM), kulturhistoriske foto i Fotoportalen (KHM, TMU), by- og 
bygdesamling,  tekstilsamling, kirkesamling (alle UMiB), naturhistoriske samlinger (ikke 
alle samlinger gjøres tilgjengelig på Artsdatabanken), runearkivet (KHM), topografisk arkiv 
(VM, UMiB). 
 
Valg av metadata 
Avgjøre hvilke metadata som skal følge objektene som publiseres.  

Funksjonalitet 
Funksjonalitet i egne portaler. Det kan være kartløsning (WMS/WMF), tilgjengeliggjøring 
på mobile enheter, «min samling» og deling av data, «rom» for forskning og  
språkversjoner (nynorsk, samisk og engelsk).  

Datakvalitet 
For at andre skal kunne bruke universitetsmuseenes data, er det avgjørende at 
metadataene er korrekte og har god kvalitet. Det er også ønskelig å ha best mulig 
fotokvalitet. Kvalitetssikring av metadata for alle objekter som skal publiseres er en 
tidkrevende prosess og det bør derfor drøftes hvilket kvalitetsnivå man skal legge seg på.  

Fotopolicy 
Gruppen bør starte en diskusjon blant universitetsmuseene om problemstillinger i 
forbindelse med fremtidige forventninger om frigivelse og gjenbruk av høyoppløselige foto. 

Åpenhet og tilgjengelighet 
Det bør utarbeides handlingsplan for hvordan universitetsmuseene kan møte fremtidige 
krav om åpenhet og tilgjengelighet av data. 

Gruppen kan også ta opp og forberede utfordringer knyttet til DigitalViten som MUSIT må 
ta stilling til og som ikke håndteres av andre organ i MUSIT. 
 
 
Organisering og sammensetning 
Det har vært forslag om å etablere gruppen både som koordineringsgruppe og faggruppe.  
Webgruppen kan sidestilles med de nåværende koordineringsgruppene eller være som en 
faggruppe underordnet koordineringsgruppene. Dersom webgruppen blir organisert som en 
koordineringsgruppe, krever det endring i MUSIT-avtalen (denne skal fornyes i år). For at en 
eventuell webgruppe sitt arbeid ikke skal svekke de eksisterende koordineringsgruppene, 
anbefales det at webgruppen opprettes som en faggruppe. 
 
Faggruppen bør ha medlemmer fra alle museene. Noen av faggruppens medlemmer bør 
har formidlings- og kommunikasjonsfaglig kompetanse fra universitetsmuseum. 
Faggruppen må ha minst ha ett medlem fra hvert universitetsmuseum og dekke både 
kulturhistorie og naturhistorie. 

For å sikre nødvendig koordinering bør lederne av koordineringsgruppene være medlem 
av faggruppen. 

Navnet som er foreslått på faggruppen er ”faggruppe web”. Koordineringsgruppe for 
naturhistorie har bemerket at ”web” er en misvisende betegnelse siden gruppen vil ta for 
seg ulike aspekter ved tilgjengeliggjøring av data, inklusive rettigheter og ”open access”. 
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Koordineringsgruppen mener derfor det bør arbeides for å finne et mer dekkende navn på 
faggruppen. Man har så langt ikke lyktes i å finne et mer dekkende navn som ikke samtidig 
blir uhensiktsmessig langt. 

 
 
Forslag til vedtak: 

1. Det opprettes en faggruppe web. 
 

2. Faggruppen skal minst ha ett medlem fra hvert universitetsmuseum og dekke både 
kulturhistorie og naturhistorie. To – tre medlemmer bør ha formidlings- og 
kommunikasjonsfaglig kompetanse fra universitetsmuseum. Lederne av 
koordineringsgruppene skal være medlem i faggruppen.  
 

3. Faggruppen får følgende mandat: 

 Velge og prioritere samlinger for publisering i egne, i eksterne portaler eller som 
åpne data  

 Avgjøre hvilke metadata som skal følge objektene som publiseres 
 Valg av funksjonalitet i egne portaler 
 Valg av kvalitetsnivå av metadata 
 Utrede forslag til felles fotopolicy 
 Utarbeide handlingsplan for hvordan universitetsmuseene kan møte fremtidige 

krav om åpenhet og tilgjengelighet av data 
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 5/2-2012 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: PRIORITERING AV WEBARBEID 2012 

DATO: 16.MAI 2012 

CC:  

Bakgrunn 
I budsjettet for 2012 er det avsatt kr 500 000 til webarbeid. Styret vedtok i møte 23. november 
2011, V-sak 04/4, følgende: 

 

I budsjettforslaget for 2012 er det satt av midler til ekstrasatsing innen både natur- og kulturhistorie og 

til websatsing. Ekstramidlene til websatsing er gjort avhengige av at det kommer opp forslag til 

prosjekter innen mai 2012. Skulle dette ikke skje, vil midlene bli fordelt til de to 

koordineringsgruppene. På denne bakgrunn ber styret koordineringsgruppene sette opp en prioritert 

liste med tiltak utover handlingsplanene som kan settes i gang i 2012, og legge disse fram for styret.  

 
Økonomisk ramme 
Det er ca kr 300 000 igjen av ekstramidlene til websatsing i år. Fra det totale beløpet på kr 
500 000 er det trukket utgifter til geotagging ved NHM og honorar mm til foredragsholdere på 
webseminaret. 
 
Mulige webtiltak 
Når det gjelder hvilke webtiltak som skal utføres i år, har dette vært diskutert med flere av 
museene og begge koordineringsgruppene.  
Blant de webtiltak som har vært diskutert, er en webkarttjeneste (WMS/WFS), 
handlekurvfunksjon/«min samling», ferdigstillelse av arkeologiske tekster fra DOKPRO og 
publisering på mobile enheter. 
 
Mobile enheter 
DS har tidligere utviklet en enkel test-APP for Android  for arkeologiportalen, men ønsker å 
vurdere flere sider ved publisering på mobile enheter i sammenheng og det er det ikke tid til å 
gjøre nå.  

Kartløsninger (WMS/WFS) 
For at andre instanser skal kunne se universitetsmuseenes koordinatfestete data på egne 
kart i såkalte «mashups», kan man benytte seg av Web Map Service (WMS). Dette er en 
standard for å produsere skalerbare kart som kan vises på en PC-skjerm. Dataene må 
kunne vises i et eller flere internasjonalt akseptert(e) koordinatsystem. Dataene er allerede 
tilrettelagt for dette ved at de er koordinatfestet. Det som mangler er en server som gjør 
dataene tilgjengelige på nett. 

WMS-løsningen vil gi adgang til funnsteder/lokaliteter som et kartbilde. Web Feature 
Service (WFS) gir brukeren tilgang til geometri og attributter slik at hun kan gjøre utvalg og 
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velge ulike kartsymboler. Det gjør dataene langt mer anvendelige for både forskning og 
forvaltning. 

For universitetsmuseenes vedkommende betyr det at man på denne måten tilrettelegger 
dataene slik at andre brukere kan hente dem inn i sine kart og vise dem sammen med andre 
data av interesse.  

Arkeologiske tekster 
Det siste aktuelle er de arkeologiske tekstene som ble tagget i DOKPRO – noen er ferdig og 
noen nesten ferdig. Her er det mer spørsmål om hvor mye ressurser man vil sette av til dette 
formålet. Tekstene kan legges ut på en ressursside knyttet til www.unimus.no. 

De tekstene det er snakk om er følgende: 

UPUBLISERTE DIGITALISERTE KILDER FRA DOKPRO 

• Helliesen regsistreringer (tagget) 
• Pilefunn fra oppdalfjella (tagget) 
• Early Iron Age Settlement (tagget) 
• Atlas for Nordisk Oldkyndighet (skannet som jpg og tiff) 
• URDA (skannet inn teksten - ikke tagget) 
• Norges Oldtid (tagget ferdig ca. 209 sider  
• Jernalderens keramikk (skrevet inn og tagget) 
• Snartemofunnene (i alle fall skrevet inn) 
• Norsk Arkeologisk Bibliografi (Fra 1800-tallet til vc 1984?) (Skrevet inn og evt tagget) 
• Cruciform Brooches (skrevet inn) 
• Arms in Norway (evt skrevet inn) 

Handlekurvfunksjon/ «min samling»  
Dette er tenkt som en enkel applikasjon der man kan lagre egne samlinger i  ulike kataloger og 
knytte kommentarer til objektene.  

Arkeologi- og etnografiportalene er laget i Flash/Flex. Det er ikke ønskelig å bygge ny 
funksjonalitet  inn i disse applikasjonene. Nå er det ikke vedtatt hvilke ny teknologisk plattform 
MUSIT skal velge. En kan da enten vente med å lage «Min samling» til ny plattform er vedtatt, 
eller man kan lage en versjon som ligger utenpå disse portalene og som henter frimerkebilde, 
objektID og andre metadata ut fra portalene. Men det avgjørende er at en slik løsning også må 
kunne brukes i en ny versjon av portalene.  

Oppsummering 
Museene som har drøftet dette og koordineringsgruppe for kultur går inn for at det bør satses 
på kartløsning, publisering av nesten ferdige arkeologiske fagtekster og «Min samling». 
Alle tiltakene må gjennomgås mer i detalj og det må gjøres en kostnadsvurdering.   
Dersom ikke de disponible midlene ønskes benyttet på disse webtiltakene, foreslås det at de 
blir benyttet til ekstratiltak i samråd ,med lederne av koordineringsgruppene og daglig leder, jfr 
styrevedtak fra november 2011. 
Daglig leder  vil rapportere til styret om fremdriften i 2. tertial. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. MUSIT utfører webarbeid i 2012 med følgende prioritet 
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(i) Karttjeneste WMS 
(ii) Publisering av fagtekster arkeologi 
(iii) «Min samling» 

Kostnadene  dekkes over «Web-satsing» 
 

2. Dersom det gjenstår midler etter at tiltakene under vedtakspunkt 1 er 
gjennomført, omdisponeres disse til andre prioriterte ekstratiltak som velges av 
lederne i koordineringsgruppene og daglig leder i samarbeid. 
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 6/2-2012 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: TILGJENGELIGGJØRING AV UNIVERSITETSMUSEENES DATA PÅ EUROPEANA/NORVEGIANA 

DATO: 16.MAI 2012 

CC:  

 

Bakgrunn 
På styremøte 23. september 2011 behandlet styret følgende sak:  
D-sak 05/3-11 Publisering av MUSITs kulturhistoriske samlinger i portalene Norvegiana og 
Europeana  
 
Styret gjorde følgende vedtak: 

«Styret ønsker at saken tas opp igjen på neste møte, og da med en fyldigere 
saksfremstilling. Saken bør blant annet inneholde en vurdering av hva konsekvensene vil 
være av å inngå en avtale med Europeana. Styret vil gjerne at en representant for Norsk 
kulturråd blir invitert til å delta på et møte i styret for å presentere deres planer for 
publisering av samlinger i Norvegiana og Europeana». 
 

En representant fra Norsk Kulturråd vil presentere Europeana og Kulturrådets planer for 
publisering av samlinger i Norvegiana og Europeana på seminaret dagen før styremøtet. 
Nedenfor følger en vurdering av konsekvensene ved å inngå en avtale med Europeana. Det 
følgende er ikke en ordrett gjengivelse av avtalens tekst, men en oppsummering av avtalens 
hovedpunkter.  Saksutredningen er gjennomgått av USITs jurist og rettet opp i henhold til 
hennes merknader.  

Europeana Data Exchange Agreement 

Europeana's Data Exchange Agreement regulerer avtalen vedr overføring og gjenbruk av data 
i portalen europeana.no. Avtalen foreligger kun på engelsk. Et resymé av sentrale punkt på 
norsk og kommentarer følger nedenfor.  

Avtalen berører kun metadata og forhåndsvisning av foto i nedskalert størrelse og i lav kvalitet, 
ikke annet innhold i de digitale samlingene. Avtalen regulerer hva brukerne har lov til å gjøre 
med metadataene og forhåndsvisningene.  

Det er verd å merke seg at universitetsmuseenes rettigheter til metadata reguleres av ordlyd i 
selve avtalen (Art 3), mens rettigheter til forhåndsvisninger reguleres av europeana:rights 
statement i metadata spesifikasjonen (Art 4). 

I en vurdering om universitetsmuseene skal gjøre sine digitale samlinger tilgjengelige på 
Europeana, bør man foreta en gjennomgang av de sentrale punktene i avtalen.    
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www.europeana.eu  lenker tilbake til detaljvisningsiden i MUSITs portaler. Det skaper økt 
trafikk til egne portaler. Det enkelte universitetsmuseum bør fremstå/vises  som dataleverandør 
(Data Provider).  
 

 

Art 1 Definisjoner 
Definisjon av sentrale begrep i avtalen, bl.a. metadata, forhåndsvisninger, Public Domain, 
tredjepart.  
 
Metadata er i avtalen definert som: 
 
      «Tekstlig informasjon (inkl. hyperlinks) som tjener til å identifisere, oppdage, tolke og/eller  
        håndtere innhold». 
 
Forhåndsvisning (preview) er definert som: 
  
      “En visning av en særlig avkortet (eller forkortet), i  størrelse eller lengde, lyd og/eller bilde      
        presentasjon i form av ett eller flere bilder, tekstfiler, lydfiler og /eller bevegelige billedfiler».   
 
Public Domain: 
 
       “Innhold, metadata eller annet som det ikke knytter seg rettigheter til eller der rettighetshaver har       
        frafalt alle rettigheter”. 
 
Third Party: 
 
       «Enhver naturlig eller rettslig person som ikke er del av denne avtalen». 
 
 
Art 2 Overlevering av metadata og forhåndsvisninger  
MUSIT sender museenes (Data Provider) metadata og forhåndsvisninger i samsvar med 
metadata spesifikasjonene. 
 
Innhold som er i Public Domain skal merkes med dette. For øvrig må innholdet påføres riktig 
lisens.  
 
Hvis MUSIT ønsker endringer, oppdateringer og fjerning av metadata, skal Europeana innen 
30 dager kontakte dataleverandøren for å samarbeide om gjennomføring av dette.   
 
Art 3 Bruk av metadata 
Europeana skal publisere dataleverandørens metadata som del av Europeanas database. 
 
Universitetsmuseene må sørge for at tredjepart, f eks Norges Bank når det gjelder mynt- og 
medaljesamlingen og personer som har gitt foto til museet/Fotoportalen, har gitt museet 
myndighet til å gi myndighet videre til f eks Europeana i samsvar med Art 2.  
 
Metadataene publiseres under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Det betyr at 
rettighetshaver frafaller alle rettigheter og brukeren kan gjenbruke metadata fritt, inkl. til 
kommersiell bruk.  
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Art 4 Bruk av forhåndsvisninger 
Europeana får lov til å bruke forhåndsvisninger i samsvar med betingelsene spesifert av 
MUSIT i europeana :rights statement metadata spesifikasjonen og kan: 
  

 lagre  og publisere på europeana.eu alle forhåndsvisninger, men bare i 
kombinasjon med tilhørende metadata 
 

 publisere URLs som peker til forhåndsvisninger sammen med andre metadata med 
mindre det er avtalt at Europeana ikke kan gjøre slik 

 
 Dersom universitetsmuseene har opphavsrett til forhåndsvisninger, gir de en lisens 

til Europeana til å bruke disse rettighetene i samsvar med Art 4, uten at dette på 
noen måte kan eller skal berøre noens ideelle rettigheter knyttet til 
forhåndsvisningen. Når det gjelder Europeanas bruk av forhåndsvisninger fra 
tredjepart, gjelder samme forhold som for metadata.  
 

Art 5 Varighet 
Avtalen trer i kraft den dagen avtalen signeres. Avtalen opphører den 31. desember og fornyes 
automatisk for et år, med mindre den avsluttes av en av partene med skriftlig varsel senest 30. 
september samme år.  
 
Art 6 Ansvar, varsling og fjerning  
Universitetsmuseene må sørge for at Europeanas utøvelse av Art 3 og 4 ikke medfører ulovlig 
handlinger mot tredjepart, som innebærer:  

 brudd på tredjeparts opphavsrettigheter   
 krenkelse av person (bl.a. likhet), personvern, markedsrettigheter eller andre 

rettigheter  
 krenkelse av offentlig orden og moral (hatefulle ytringer, uanstendighet) 

  

Hvis dette skjer, skal Europeana assistere universitetsmuseene med å begrense de negative 
konsekvensene i samsvar med Art  3, dog uten å erkjenne noe ansvar.  
 
Art 7 Opphør av avtalen  
Ved brudd på avtalen kan begge parter si opp avtalen med 30 dagers varsel. Ved slik 
oppsigelse skal Europeana bare fjerne metadata og forhåndsvisninger hvis MUSIT ber om det.  
 
Art 8 Ymse 
Dersom en eller flere av denne avtalens vilkår er å anse som ugyldige etter det enkelte lands 
rettsystem, skal resten av avtalen likevel gjelde. Avtalen kan bare endres ved samtykke av 
begge parter. Endringsforslag fra Europeana skal sendes MUSIT skriftlig med to måneders 
varsel. Dersom endringene ikke aksepteres skriftlig  innen fristen, antas de å være avslått. 
Dersom universitetsmuseene  ikke godtar endringene, kan Europeana si opptalen ved 31 
desember  med en måneds varsel.  
Avtalen er på engelsk og er basert på nederlandsk lov. 
Ved tvist om avtalen som partene ikke kan enes om, skal Europeana Network meglingsgruppe 
bringes inn og deres avgjørelse er bindende for begge parter.   
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Rettigheter 
Rettigheter til metadata ivaretas i avtalen. Rettigheter til digitale objekter, herunder 
frimerkebilder og forhåndsvisninger, fastsettes i europeana : rights element og i edm: rights 
egenskap i Europeana Data Model (EDM). Rettighets statements vises som URL med 
henvisning til en nettside som inneholder  informasjon om den gjeldende rettighet. Et merke 
knyttes til all presentasjon av objektet for tydelig opplysning til brukerne.  
Se Guidelines for the Rights in objects submitted to Europeana. 
Det kan bare knyttes et rettighets statement til hvert objekt.  
Det er fire forskjellige typer av rettighets statement: 

1. For objekter som det ikke er knyttet rettigheter til og som merket Public Domain.  
2. Når museet er rettighetshaver og ønsker å gjøre det digitale objektet tilgjengelig for 

gjenbruk, kan museet knytte en Creative Common lisens eller en CC Zero Public 
Domain Dedication til objektet. 

3. Når museet er rettighetshaver og ønsker å gjøre det digitale objektet  tilgjengelig 
uten å autorisere  gjenbruk av tredjeperson, kan dataleverandøren  anvende en av 
de tre Rights Reserved statements. 

4. Digitale objekter der rettighetsstatusen er uklar, kan merkes med et «ukjent» 
rettighets statement.  

Innenfor disse fire hovedkategoriene er det til sammen 12 separate rettighets statement: 
Public Domain merket (PDM) 
PDM har to verktøy: 

1. Public Domain Dedikasjon  
Dette merket kan brukes dersom museet er rettighetshaver til et verk, og ønsker å 
dedikere verket til det fri. 

2. Public Domain Merke 
Dette merket kan brukes der museet ønsker  å identifisere et verk som har falt i det fri. 

Creative Commons lisenser (CC) og CC0 avkall 
CC0 er et legalt verktøy. Rettighetshaver gir avkall på rettigheter og overleverer 
foto/forhåndsvisning til fri bruk – også kommersiell bruk.  
Øvrige CC lisenser: 

1. Navngivelse (by): Commons Deed, juridisk lisenstekst. 
2. Navngivelse-Del på samme vilkår (by-sa): Commons Deed, juridisk lisenstekst; 
3. Navngivelse-Ingen bearbeidelse (by-nd): Commons Deed, juridisk lisenstekst; 
4. Navngivelse-Ikkekommersiell (by-nc): Commons Deed, juridisk lisenstekst; 
5. Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår (by-nc-sa): Commons Deed, juridisk 

lisenstekst; 
6. Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (by-nc-nd): Commons Deed, juridisk 

lisenstekst. 
 
Se forøvrig Creative Commons Norge 
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Europeana rights statements 
Europeana har tre egne rights statements kan brukes for å vise at bruker kan få tilgang til 
digitale objekter på leverandørens nettside, men at de ikke kan gjenbrukes av tredjepart. 
Statementene peker til en side der det fins mer informasjon om dette.  
Følgende statements er tilgjengelig:  

Free access 
Paid access 
Restricted access  

Det kan bare føres opp én rettighetsklausul.  
I tillegg kan et statement Unknown benyttes.  
 
CC og Åndsverkloven 
CC henger ikke sammen med åndsverkloven. Universitetsmuseenes foto (verk) er underlagt 
åndsverkloven. Bruk av CC rører ikke ved dette. Bruk av CC er en informasjon til brukeren om 
evt hvilke rettigheter som knytter seg til fotoet og anbefalinger for bruk . 
 
Bildeformater 
I «Enkelt arkeologisøk» www.unimus.no/arkeologi/forskning/sok.php kan høyoppløselige foto 
av gjenstander lastes ned og lagres. I de øvrige MUSIT portalene vises høyoppløselig foto, 
men de kan ikke lastes ned og lagres, i tillegg til frimerkebilder og mellomstore foto i lav 
oppløsning. Forskjellene skyldes delvis hvilke muligheter portalene gir til nedlasting og lagring 
og manglende foto policy fra universitetsmuseene side. Brukere kan ved henvendelse til 
museene få tilgang til høyoppløselige foto. 
I denne omgang er det snakk om å kun levere kun forhåndsvisninger til Europeana,ikke 
høyoppløselige foto. Det er det mellomstore formatet som vil bli brukt i Europeana/Norvegiana i 
en nedskalert størrelse. 
 
Fremtiden og åpne data 
Det går i retning av mer og mer åpne datakilder, gjenbruk (også kommersielt) og størst mulig 
spredning av data. Europena er pådriver her. I første omgang gjelder dette metadata og 
forhåndsvisninger i lav oppløsning, men trenden går også mot frigivelse av høyoppløselige foto 
som ledd i en bred prosess for tilgang til offentlige data.  
De dataleverandører som har levert data til Europeana og ikke inngått denne avtalen, kan 
risikere at deres data blir fjernet fra Europeana.  
 
Oppsummering 
Publisering på Europeana skaper mer trafikk og lenking tilbake til egne portaler. Det gjør også 
at universitetsmuseenes metadata blir lenket til andre data og gir økt bruk av dataene.  
Europeana benytter seg kun av metadata og forhåndsvisninger i nedskalert størrelse og lav 
oppløsning. 
Som rettighetshaver velger universitetsmuseene hvilke metadata som skal publiseres, samt for 
hvilke objekter.  
Alle metadata blir Public Domain. Universitetsmuseene frafaller alle rettigheter til disse 
dataene.  
Som rettighetshaver har universitetsmuseene ulike valg for å påføre forhåndsvisningen/fotoet 
en klausul som informerer brukeren om hvilke rettigheter som knytter seg til objektet og 
hvordan det kan brukes.  
Man kan velge mellom et PDM merke/dedikasjon eller syv ulike CC lisenser. Trenden går mot 
å gi brukerne mer og mer tilgang til å laste ned og lagre også høyoppløselige bilder, ofte i 
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kombinasjon med CC lisenser. MUSIT bør ta en gjennomgang av hvilken fotopolicy man i 
fremtiden skal legge seg på. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Universitetmuseene ønsker å publisere et utvalg av sine digitale samlinger på 
www.europeana.eu og de regionale kulturnett i samsvar med Europeana Data 
Exchange Agreement av 22.09.2011, der  

a. metadata publiseres som Public Domain Dedication 
b. hvert museum velger Public Domain eller Creative Commons lisens for sine 

foto (forhåndsvisninger) 
2. Universitetsmuseene gir MUSIT fullmakt til å levere data til Europeana 
3. Webgruppen, med forbehold om vedtak i sak 04/2, får fullmakt til å foreta utvalg og 

prioritering av samlinger som skal publiseres på Europeana, velge hvilke metadata 
som skal benyttes og ta andre avgjørelser som er nødvendig. 
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 7/2-2012 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: FAGGRUPPE FOR NY IT-INFRASTRUKTUR 

DATO: 16. MAI 2012 

CC:  

FAGGRUPPE FOR NY IT- INFRASTRUKTUR 

Applikasjonene (dataprogrammene/ Windows-klientene) som DUG utvikler og drifter for 

museene er utviklet i Delphi (videreutvikling av Pascal) og ved bruk av 

tredjepartskomponenter. Delphi er ikke et utbredt utviklingsrammeverk/ 

programmeringsspråk, noe som bl.a. gjør det vanskelig å rekruttere utviklere til DUG. 

 

I tillegg til å laste ned og installere Windows-klientene DUG utvikler, må brukerne av MUSITs 

databaser laste ned og installere en Oracle-klient for å kunne kommunisere med Oracle-

databasene. Et alternativ er å utvikle et mellomlag (middle layer), og så la all kommunikasjon 

mellom klientapplikasjonene og databasene gå via dette mellomlaget. Dette har også et 

sikkerhetsaspekt, i og med at det da kun er én maskin (server) som "snakker direkte med" 

databaseserverne. I dag logger hver bruker seg direkte inn på databaseserveren. 

 

Dagens arkitektur skaper mye ekstraarbeid for oss og lokal IT rundt omkring på museene. Det 

siste året har antall driftssaker som gjelder problemer med applikasjonen i forbindelse med 

oppgradering av Windows eller Office vært økende. Noen av problemene er av en slik 

karakter at de må løses umiddelbart av DUG, og dermed går tid som burde vært brukt på 

nyutvikling tapt. 

 

Forslag til vedtak: 

Det opprettes en faggruppe ”ny it-infrastruktur”. Mandat utarbeides av 

koordineringsgruppene og DUG i fellesskap og legges frem for styret på neste styremøte. 
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NOTAT OM IT-STRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Koordineringsgruppa for kulturhistorie vedtok i møtet 24/4 2012 å sende et notat til styret om 

behovet for en mer langsiktig IT-strategi for MUSIT. En langsiktig strategi skal gjøre 

organisasjonen bedre i stand til å møte framtidens utfordringer, gjennom gradvise løpende 

oppgraderinger istedenfor sjeldne store oppdateringer som vil kreve alle tilgjengelige ressurser. 

Denne utfordringen gjelder basene for både kultur- og naturhistorie. MUSIT-avtalen skal fornyes 

i 2012, og det åpner for å evaluere ressursene i MUSIT i forhold til de oppgavene som skal løses. 

Gruppa ønsker derfor at spørsmål om ressurstilgang, behov for tekniske oppgraderinger og 

videreutvikling av IT-arkitekturen må belyses. 

MUSIT-organisasjonen har nå eksistert i 5 år. Det har vært en gledelig utvikling mht. ferdigstilte 

registreringsapplikasjoner, og data kommer inn i modeller som deles av flere museer. Det er også 

en svært god utvikling når det gjelder antall brukere. MUSITs applikasjoner blir det daglige 

verktøyet i samlingsforvaltningen ved museene, og er viktige kunnskapskilder for forskning, 

forvaltning og eksterne brukere. Egne og eksterne portaler gjør dataene tilgjengelige for 

publikum.  

Imidlertid fører veksten i antall applikasjoner og brukere til at stadig mer tid går til drift og 

vedlikehold av systemet; databasene, applikasjonene og eksporten til publiseringsløsningene 

(Artsdatabanken og unimus-sidene). Dette går på bekostning av utviklingsarbeidet. Det er 

begrensede ressurser for å arbeide med videreutvikling av IT-arkitektur og implementering av 

mer langsiktige IT-strategier. Dette skaper flaskehalser mht. tekniske oppgraderinger, 

eksempelvis:  

 Utviklingsrammeverket er modent for utskifting. En må nå kartlegge alternative 

løsninger, behov for intern kompetanseutvikling og andre investeringsbehov, før 

behovet blir akutt.  

 Det er behov for systemer som kan håndtere flere tegnsett, bl.a. for samisk materiale, 

etnografi, numismatika og runer.  

 Egne baser for deler av samlinger gjør det ressursskrevende å implementere endringer 

og oppdateringer.  

De siste årene har vært svært produktive mht. å utvikle felles databasesystemer for 

universitetsmuseene. Nå som MUSIT-avtalen skal fornyes, bør en legge en tydeligere IT-strategi 

til grunn, bl.a. for å unngå særløsninger for ulike museer og delsamlinger. En må revurdere 

dimensjonering, ressurstilgang og oppgaver i DUG, slik at en er bedre rustet i forhold til nye 

plattformer, eksterne portaler og andre endringer i driftsmiljøet for våre felles databaseløsninger. 

En må vurdere hvordan ressurser må tilføres eller omfordeles for å kunne planlegge og iverksette 

tiltak mht. tekniske og utviklingsmessige oppgraderinger. Koordineringsgruppen foreslår derfor 

at det gjennomføres en evaluering for å tydeliggjøre utfordringene som foreligger mht. kapasitet, 

organisering og tekniske løsninger.  

Denne evalueringen bør foreligge før en ny MUSIT-avtale underskrives i 2012.  
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MUSIT: Handlingsplan for naturhistorie 2012 med rapportering per 

30.04. 2012. 
 

Innledning 

Ressursene satt av i forbindelse med (del)målene i planen er DUGs forventede forbruk i 

timeverk samt ressurser i form av arbeidstid forventet brukt av ansatte ved museene, f.eks. 

deltakelse i faggrupper.  

 

DUG disponerer totalt 5 årsverk med applikasjonsutvikling/programmering. For 2012 er disse 

årsverkene delt likt mellom kultur- og naturhistorie. Det betyr at naturhistorie disponerer 2,5 

årsverk i 2012. Halvparten av disse årsverkene går med til drift og vedlikehold av 

eksisterende databaser og applikasjoner. Det gjenstår dermed ca. 15 månedsverk med 

utvikling som kan disponeres til de naturhistoriske prosjektene.  

 

Styret har i tillegg bevilget ekstra ressurser i 2012 for å styrke både utvikling og 

prosjektledelse i naturhistoriske prosjekter. De ekstra utviklingsressursene er fram til 30.04. 

2012 i hovedsak blitt benyttet innenfor entomologi- og karplanteprosjektet, mens 

prosjektlederressurser er blitt benyttet innenfor entomologi og felles forvaltningsmodul for 

naturhistorie. 

 

 

Arbeid i koordineringsgruppa 

Koordineringsgruppe for naturhistorie har hatt ett møte så langt i 2012 og behandlet 6 saker i 

tillegg til orienteringssaker og oppfølgingssaker. Referat fra møtet er sendt Styret til 

orientering.  

 

Sentrale arbeidsoppgaver har vært: 

- handlingsplan 2012 med status for faggruppenes arbeid 

- oppfølging av styresaker 

- samarbeid med Artsdatabanken om navn 

 

Koordineringsgruppas medlemmer har i tillegg hatt kontakt per epost og telefon for å følge 

opp spørsmål og henvendelser fra faggruppene. I mai vil gruppa møtes tre ganger.  

 

Koordineringsgruppa valgte i 2011 å etablere flere faggrupper for å utvide aktiviteten og 

aktivere ressurser i museene. Vi har inntrykk av at det har gitt MUSIT-arbeidet større 

oppmerksomhet og høyere prioritet i fagmiljøene, og medført mer samarbeid mellom 

museene. Vi er imidlertid bekymret for at dette skaper forventninger som vi ikke klarer å 

følge opp. Vi vil ikke ha mulighet til å holde momentet og motivasjonen oppe i faggruppene 

når det nå i ennå større grad tydeliggjøres hvor begrensede utviklerressurser en har til 

disposisjon i DUG.  

 

 

19/41



 2 

Arbeid i faggruppene 

 

Karplanter 

Faggruppa har hatt ett faggruppemøte i 2012, og leder rapporterer at det jobbes konstruktivt 

og godt gruppa. Hovedaktiviteten fram til 30.04. 2012 har vært migreringen av nordisk 

herbarium ved NHM. Å migrere et så stort datasett har vært mer omfattende og krevende enn 

forventet. Erfaringene fra dette arbeidet er nyttige å ta med over til de andre faggruppene og 

samlingene. Faggruppa holder god kontakt med koordineringsgruppa og løfter prinsipielle 

spørsmål av overordnet karakter et nivå opp for avklaring. Koordineringsgruppa har inntrykk 

er at det jobbes godt i faggruppe for karplanter. En stor begivenhet både for faggruppa og hele 

MUSIT-samarbeidet vil være markeringen av felles nasjonal karplanteapplikasjon 08.05. 

2012.  

 

Entomologi 

Arbeidsgruppa som skal utvikle en pilot, har hatt fire møter per 30.04. 2012. Arbeidet ledes 

av ekstern prosjektleder fra NTNU IT. En første versjon er klar for testing. 

Koordineringsgruppa har inntrykk er at det jobbes godt i pilotgruppa for entomologi, men at 

avsatt programmeringsressurs ved DUG har vært en begrensende faktor for framdriften i 

arbeidet. God prosjektledelse er en forutsening for framdriften i arbeidet. Gruppa vil legge 

fram sitt arbeid for koordineringsgruppa 22.05. 2012 hvor det tas stilling til om applikasjonen 

settes i produksjon eller om det er behov for videre utvikling.  

 

Sopp og lav 

Faggruppa har ikke hatt møter så langt i 2012. Det er i løpet av april kommet i gang arbeid 

ved NHM og DUG for å forberede migrering av soppdata. Koordineringsgruppa ser at 

utviklerressurser igjen er en begrensende faktor for framdriften i arbeidet. ”Å bli satt på vent” 

er også med på å redusere motivasjonen for faggruppearbeidet. Faggruppa har planlagt møte 

09.05. 2012 og en forventer da en justert tidsplan for arbeidet i 2012. En skulle gjerne hatt 

mulighet til å avsette prosjektlederressurser til faggruppa for å sikre en god kommunikasjon 

og framdrift i arbeidet.  

 

Felles forvaltningsmodul 

Faggruppa har hatt fire møter per 30.04. 2012. Arbeidet ledes av ekstern prosjektleder samt 

prosessleder fra NTNU IT. Koordineringsgruppa får positiv tilbakemelding fra 

faggruppemedlemmene på valgt arbeidsform. Forholdsvis hyppige faggruppemøter og bruk 

av prosessledelse har fungert godt. Behovsanalyse og overordnet kravspesifikasjon er utviklet 

og gruppa ligger godt foran oppsatt tidsplan. Gruppas arbeid fram til nå har ikke vært 

avhengig av utviklerressurser fra DUG. Koordineringsgruppa er svært fornøyd med arbeidet i 

gruppa.  

 

Arbeid som ikke er organisert gjennom faggruppene 

 

MUSIT er etter tilrådning fra koordineringsgruppa, involvert i fire prosjekter ved museene 

som ikke er organisert gjennom egne faggrupper.  

 

1) «Etikettprosjekt». Det er fra faglig hold fremsatt behov for å utarbeide en spesifikasjon av 

ulike krav knyttet til etiketten. UM v/Tor Tønsberg har tatt på seg å organisere arbeidet. 

Initiativet er blitt godt mottatt i museene. Det er avholdt møter og alle museene har kommet 

med innspill. Fra mai vil arbeidet bli fulgt opp gjennom koordinatorer for botanikk, zoolog og 

geologi.  

20/41



 3 

2) «Algeapplikasjon». Det skal utarbeides en enkelt algeapplikasjon for NTNU 

Vitenskapsmuseet basert på karplanteapplikasjonen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 

NTNU VM, NTNU IT og DUG med finansiering fra NTNU. Arbeidet er igangsatt og ventes 

ferdigstilt i juni 2012. 

 

3) «Kartfesting av palentologiske samlinger». Det er igangsatt et enkelt web-prosjekt i 

geologi der eksisterende nettløsning (http://bryozo.uio.no/types/default.htm), gjøres mer 

tilgjengelig for allmennheten med fasserte søk og et enkelt grensesnitt. I tillegg gjennomføres 

det en koordinatfesting av funnpunkter for norske fossiler. Arbeidet er i rute og ventes 

ferdigstilt ved utgangen av juni 2012. Arbeidet finansieres av MUSIT og NHM. 

 

4) «Samarbeid med Artsdatabanken om navn». Ei arbeidsgruppe med representanter fra 

NHM/GBiF, ADB og NTNU VM er nedsatt for å gjennomgå Artsnavnebasen. Gruppa skal 

komme med eventuelle forslag til løsninger eller ny funksjonalitet i artsnavnebasen som er 

nødvendig for utveksling av navn, samt foreslå en struktur for håndtering av navn som gjør 

det praktisk mulig for museene å få registrert sine objekter før navnekomiteene har godkjent 

navn. Gruppa er oppnevnt og har fått sitt mandat. Første møte avholdes 01.06. 2012. Arbeidet 

skal ferdigstilles til 15.12. 2012. 

 

 

21/41

http://bryozo.uio.no/types/default.htm


 4 

Handlingsplan for naturhistorie 2012 

 

Detaljerte prosjektplaner med milepæler og ansvarsfordeling revideres/utvikles for hvert av 

målene. Prosjektplanene følges opp av koordineringsgruppa, og kan oversendes styret ved 

behov. 

 

 

Mål 1: Utvikle en felles karplanteapplikasjon som tas i bruk av alle de naturhistoriske 

universitetsmuseene 

 

Tiltak i 2012. Sluttføring av karplanteapplikasjonen, migrering av data fra Stavanger og Agder 

samt overgang til produksjonsfase for alle deler av karplanteherbariene ved NHM. 

Beskrivelse: Karplanteapplikasjon er satt i produksjon ved NHM, UM og VM. I tillegg til basis 

forvaltningsverktøy inneholder applikasjonen fotofunksjonalitet, kartvisning, en enkel lånemodul 

og en utbedret styring av brukertilgang. I 2012 vil karplantesamlingene ved Stavanger museum og 

Agder naturmuseum migreres til felles nasjonal løsning. Faggruppe karplanter er forventet å 

sluttføre sitt utviklingsarbeid i 2012. Gjenstående utviklingsoppgaver løses gjennom arbeidet med 

sopp og lavapplikasjon samt felles forvaltningsmodul for naturhistorie. Gruppen vurderes nedlagt 

som MUSIT-faggruppe fra 2013.  
 

De viktigste aktivitetene/milepælene er: 

 utarbeide standardiserte rapportformularer  

 migrere karplantedata ved Stavanger museum og Agder naturmuseum  

 utbedre geografiregister  

 etablere gode rutiner og system for taksonredigering  

 

Eventuelle ekstra tildelinger og ekstern utviklerkompetanse kan realisere noen av følgende tiltak: 

 utarbeide nye etiketter 

 import av oppdaterte/endrede data 

 evaluering og kvalitetskontroll av kartvisningen 

 utbedre personregister 

 implementering av funksjonalitet fra sopp/lavbase 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 

faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG og ansvarlige 

konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

300  

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 125, TMU: 100, UM: 125, VM:100. Totalt: 450 

Antall timer er eksklusiv innsats til migrering. 

Rapportering: Status for prosjektet per 30.04. 2012 

 Migreringen av TMU ble gjennomført i desember 2011 med hjelp av VM, sterkt forsinket. 

Migreringen (fra en Oracle-base til en annen Oracle-base) viste seg å være en større jobb 

en forventet. Hovedproblemet var for stor fleksibilitet i den gamle Oracle-databasen som 

dataene lå i, og som dermed skapte stor heterogenitet i datasettet. 

 Migreringen av nordisk karplantedata ved NHM ble gjennomført i slutten av mars, også 

forsinket i forhold til tidsplanen fra 2011-2012. Forsinkelsene er delvis forårsaket av 

forsinkelsen ved TMU (ergo manglende kapasitet hos DUG). En god del av forsinkelsen 
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skyldtes at NHM valgte å gjøre en omfattende tilrettelegging av data i den gamle databasen 

før migrering til Oracle. Det viste seg også å være en utfordring å migrere så store 

datamengder.  

 Lånebasen er tatt i bruk ved NHM, men viser noen mangler/svakheter som må rettes opp 

 Rapportformularer. NHM har laget ferdig spesifikasjonene DUG trenger 

 Migrere karplantedata ved Stavanger museum og Agder naturmuseum er utsatt til høsten 

pga manglende kapasitet hos NHM som skal bistå ved migreringen 

 Utbedringen av geografiregisteret må gjøres på nasjonalt plan på tvers av gruppene. Vi har 

løftet det opp til koordineringsgruppa. Foreløpig er det ikke gjort noe her. 

 Det er oppnevnt et hurtigarbeidende utvalg som skal se på rutiner og system for 

taksonredigering. Utvalget har ikke startet arbeidet enda. 

 DUG har laget Excel-ark for innlegging av rådata, VM har startet testingen 

 

 

Prognose: 
Arbeidet er forsinket med ca 3 mnd i forhold til oppsatt tidsplan. Dette skyldes i stor grad 

forsinkelsene i migreringen av TMU og NHM nordisk karplantesamling. 
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Mål 2: Utvikle en felles entomologiapplikasjon som skal tas i bruk av alle de 

naturhistoriske universitetsmuseene  

 

 

Tiltak i 2012. Utvikle felles entomologiapplikasjon for de naturhistoriske museene 

Beskrivelse: Det skal utvikles én felles applikasjon for objektsamlingene i entomologi. 

Applikasjonen skal håndtere norske og utenlandske samlinger. Applikasjonen skal testes for 

utvalgte pilotsamlinger ved alle museene. Ei arbeidsgruppe med ekstern prosjektleder er nedsatt 

for å utvikle en pilot innen 15.05. 2012.  
 

De viktigste aktivitetene/milepælene i 2012 er: 

 designe og programmere brukergrensesnitt 

 testing av applikasjonen underveis i prosessen på datasett tilgjengeliggjort av museene 

 utvikle en første versjon av entomologiapplikasjon (innen 15.05. 2012) 

 endelig test og godkjenning av første versjon av applikasjonen 

 avsluttende rapportering første versjon med forslag til videre utvikling av 

databaseapplikasjonen 

 fatte beslutning om første versjon skal videreutvikles eller settes i drift (innen 31.05. 2012) 

 hvis første versjon settes i drift:  

 utvikle migreringsskript for samlingene som skal migreres 

 sette opp prioritert plan for migrering av lokale databaser 

 oppstart migrering 

 hvis første versjon må videreutvikles: 

 spesifisere krav til videreutvikling  

 designe og programmere videreutviklet løsning  

 sette opp prioritert plan for migrering av lokale databaser 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 

faggruppa og DUG 

Pilotgruppa, DUG, faggruppa 

og ansvarlige konservatorer 

ved museene 

Timer Kroner 

925 programmering 

og test/migrering  

200 prosjektledelse 

første halvår 

 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 360, TMU: 150, UM: 100, VM: 300. Totalt 910. 

Antall timer er eksklusiv innsats til migrering. 

Rapportering: Status for prosjektet per 30.04. 2012 

 Det er avholdt 4 møter for pilotgruppen per 30.04. 2012 

 Det er gjennomført prioritering på hvilke funksjoner som skal utvikles først 

 Det er gjennomført løpende design og programmering av brukergrensesnitt på og mellom 

faggruppemøtene basert på prioriterte funksjoner 

 Det er gjennomført noe testing underveis i prosessen 

 Datasett fra museene er tilgjengeliggjort for testing 

 En første versjon er klar for testing per 30. april 2012 

 Testing av første versjon er planlagt gjennomført 2,-3. mai 2012 

 

Arbeidsinnsats per 30.04.: NHM: xx t VM: 95 t Prosjektledelse: 75 t Programmering/testing: 360 t 
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Forberedelse for migrering: 390 t  

 

Arbeidsform med forholdsvis hyppige møter hvor man prioriterer og spesifiserer arbeidsoppgaver 

fram til neste møte har fungert godt. I løpet av hvert møte har det blitt produsert mer enn 

tilstrekkelig av arbeidsoppgaver for videre programmering og uttesting fram mot neste samling. 

Avsatt programmeringsressurs ved DUG har derimot vært for liten til at man har vært i stand til å 

gjennomføre tilstrekkelig av de prioriterte arbeidsoppgaver som har blitt produsert på samlingene.   

DUG har valgt å benytte ressurser på forberedelse for fremtidig migrering av data. Dette har i 

denne perioden ikke vært en prioritert oppgave i prosjektet, og DUG har selv styrt dette arbeidet. 

Prognose:  

Første versjon av entomologiapplikasjonen vil bli presentert for faggruppe og koordineringsgruppe 

22.05. 2012. Denne versjonen inneholder den funksjonalitet som pilotgruppen har prioritert høyest 

i løpet av første halvår 2012. Pilotgruppen jobber nå med en anbefaling til koordineringsgruppen 

med hensyn på videre arbeid med entomologiapplikasjonen. Slik det ser ut per 30.04., er det enda 

noen mangler i applikasjonen som må rettes før pilotgruppen vil anbefale at løsningen settes i 

produksjon. Manglende funksjoner skyldes i all hovedsak begrensede ressurser til programmering 

og testing av prioriterte funksjoner. 
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Mål 3: Utvikle en felles sopp- og lavapplikasjon som tas i bruk av alle de naturhistoriske 

universitetsmuseene 

 

Tiltak i 2012. Utvikle felles sopp- og lavapplikasjon for de naturhistoriske museene med oppstart 

av migrering. 

Beskrivelse: Det skal utvikles én felles applikasjon for objektsamlingene for sopp og lav. 

Faggruppa leverte utkast til prosjektplan med kravspesifikasjon i oktober 2011. Applikasjonen 

implementerer all funksjonalitet i karplanteapplikasjonen, men krever utvikling av nye moduler for 

typekort, protologer, eksikkater, litteratur og kjemiske analyser. I tillegg kreves nye felt i 

eksisterende moduler. Modul for kjemiske analyser er spesifikt for sopp og lav, men overlapper 

delvis entomologenes analysemodul. De andre nye modulene er generelle for naturhistorie. 

Applikasjonen krever også funksjonalitet som faggruppe karplanter har nedprioritert og utsatt av 

diverse årsaker. Migrering av åtte databaser følger utviklingsbehovene. 
 

De viktigste aktivitetene/milepælene er: 

 utarbeide en detaljert kravspesifikasjon 

 designe og programmere brukergrensesnitt 

 teste applikasjonen 

 utvikle migreringsskript for samlingene som skal migreres 

 starte migrering etter følgende prioritering sopp NHM, lav NHM, lav UM 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 

faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG og ansvarlige 

konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

800  

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 450, TMU: 0, UM: 100, VM: 200. Totalt: 750 

Antall timer er eksklusiv innsats til migrering. 

Rapportering: Faggruppa skisserte i sin prosjektplan per oktober 2011 en forbilledelig og 

detaljert plan for utviklingsarbeidet og migrering av de ulike samlingene til ny base. 

Utviklerressurser ble stilt til rådighet fra 01.03. 2012. På grunn av forsinkelsene med å migrere 

nordisk karplantesamling ved NHM, ble både utviklerressurser og interne NHM-ressurser bundet 

opp i dette prosjektet lengre enn forventet. Det er per 30.04. satt i gang arbeid med tilrettelegging 

av data i den gamle databasen ved NHM før migrering til Oracle. DUG har begynt å klargjøre 

script for migrering. 

Faggruppa har møte 09.05. og en forventer en revidert tidsplan for 2012 i etterkant av møtet. 

Prognose: Arbeidet ligger ca 3 mnd etter oppsatt plan, noe som både skyldes manglende 

utviklerressurser i DUG og intern kapasitet ved NHM. 

 

 

26/41



 9 

Mål 4. Utvikle en felles forvaltningsmodul som kan benyttes for eksisterende og 

fremtidige applikasjoner i naturhistorie 

 

Tiltak i 2012. Utrede behov og utarbeide forslag til løsning for felles forvaltningsmodul i 

naturhistorie. 

Beskrivelse: Forvaltningsmodulen i kulturhistorie gjennomgås og behov for tilpasninger til de 

naturhistoriske samlingene identifiseres. Funksjoner i allerede utviklet lånemodul for karplanter og 

magasinmodul utviklet for NHM skal ivaretas. Arbeide omfatter utredning og avklaring av behov 

knyttet til DNA-data. Alle MUSIT-faggrupper innen naturhistorie samt de ulike fagmiljøene ved 

universitetsmuseene involveres i arbeidet med forvaltningsmodulen for å sikre mest mulig enhetlig 

system med færrest mulig spesialfunksjoner, og for å avklare grenser for hva som bør ligge i 

forvaltningsmodulen og hva som bør ligge i de rene samlingsapplikasjonene. 

 

De viktigste aktivitetene/milepælene for 2012 er: 

 utarbeide prosjektplan basert på prosjektdefinisjon  

 utarbeide overordnet kravspesifikasjon for forvaltningsmodul i naturhistorie  

o ta utgangspunkt i eksisterende magasin- og forvaltningsfunksjon for de 

kulturhistoriske samlingene 

o ivareta eksisterende funksjoner fra lånemodul og magasinmodul for karplanter 

NHM 

o utrede og avklare behov for forvaltning av DNA-data samt andre analysetyper 

 endelig vedtak angående omfang, innhold og igangsettelse innen 15. september 2012. 

 implementere lånemodul for karplanter ved UM og VM høsten 2012. 

 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 

faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG, ansvarlige 

konservatorer ved museene, 

faggruppeledere 

Timer Kroner 

200 programmering + 

200 prosjektledelse 

 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 300, TMU: 100, UM: 200, VM: 250. Totalt: 750 

Rapportering: Status for prosjektet per 30.04. 2012 

 Det er avholdt 4 faggruppemøter 30.04. 2012 

 Kompetanse på prosessledelse er hentet inn fra NTNU IT for å lede arbeidet 

 Behovsanalyse og overordnet kravspesifikasjon er utviklet per 30.04. 

 Løsningsalternativer og anbefalinger er beskrevet av faggruppen 

 

Arbeidsinnsats per 30.04.: NHM: xx t UM: xx t VM: 70 t Prosjektledelse: 137 t (Fordelt på 55 t 

prosjektledelse og 82 t prosessledelse) 

 

Arbeidsform med forholdsvis hyppige faggruppemøter og bruk av prosessledelse fra NTNU IT til 

å lede prosessen har fungert godt. 

 

Prognose:  

Per 30.04. ligger prosjektet godt foran oppsatt tidsplan. Behovsanalyse og overordnet 

kravspesifikasjon forventes levert koordineringsgruppa i løpet av andre halvdel av mai 2012.  
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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

12.05. 2012/SBA 

 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 08. mai 2012 kl. 10.00-16.00  

Møtested: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

 

Møtet var to-delt. 

 

Del 1 kl 10-12: Miniseminar med faggruppe for karplanter for markering av felles 

nasjonal karplanteapplikasjon 

 

Deltakere:  

Koordineringsgruppe for naturhistorie, faggruppe for karplanter, DUG og ca 20 tilsatte fra 

Naturhistorisk museum; botanikk, zoologi og geologi. 

 

Koordineringsgruppens leder ønsket velkommen til seminar og redegjorde for bakgrunnen for 

seminaret samt pågående aktivitet gjennom faggrupper i naturhistorie.  

 

Karplantegruppens leder Charlotte S. Bjorå presenterte gruppens arbeid, arbeidsform, 

erfaringer og utfordringer. Tommy Prestø og Solfrid Hjelmtveit supplerte med erfaringer fra 

NTNU Vitenskapsmuseet, Tromsø museum og Universitetsmuseet i Bergen. Oddvar Pedersen 

(NHM) ga en presentasjon av den omfattende tilrettelegging og datagjennomgang som ble 

gjennomført ved NHM i forkant av migrering av nordisk herbarium. Bjørn Petter Løfall 

(NHM) demonstrerte applikasjonen. 

 

Koordineringsgruppen berømmer faggruppen, fagmiljøene ved museene og utviklerne i DUG 

for arbeidet som er nedlagt og resultatet som er oppnådd.  

 

 

Del 2 kl 12.30-16.00: Ordinært koordineringsgruppemøte 

 

* 

 

Deltakere: Svein G. Glenndal (DUG), Britt Hauge (DUG) under orienteringer, Fridtjof Mehlum 

(Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg (Universitetsmuseet i Bergen) og Solveig Bakken 

(NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

Forfall: Arne C. Nilssen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)  

 

* 

  

Orienteringer  

Styrets ”web-seminar” 23.05. 2012. Brit Hauge presenterte bakgrunn for valg av tema og 

program for seminaret. Ulike modeller for sammensetning av ei eventuell ”web-gruppe” og 

forslag til mandat ble videre diskutert. Koordineringsgruppen ga tilbakemelding om at tittel 
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”web-seminar” og ”web-gruppe” er nokså misvisende. Både seminaret og aktuelle oppgaver 

for ei slik gruppe tar for seg mange ulike aspekter ved tilgjengeliggjøring av data, inklusive 

rettigheter og ”open access”. En bør derfor arbeide mer med å finne dekkende tittel som gir 

riktige signaler om både seminarets innhold og oppgaver for ei ”web-gruppe”. 

 

 

 

Sak 07/12: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 01.02. 2012 

 

Innkalling, saksliste og referat fra møtet 01.02. 2012 ble godkjent. Det ble rettet en dato: 

Styrets ”web-seminar” i Stavanger arrangeres 23.05. og ikke 22.05. 2012. 

 

Referatet ble gjennomgått med avrapportering på oppfølgingssaker.  

 

Saker som fortsatt må følges opp: 

- En mangler fortsatt representant fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet i 

faggruppe for sopp og lav. Solveig Bakken og Arne C. Nilssen følger opp. 

- Testing av rapportgenereringsverktøyet Crystal Reports. Svein Glenndal tar opp igjen 

dette arbeidet.  

- Felles standard for behovsbeskrivelser og milepælsplaner for prosjektene i MUSIT. 

Svein Glenndal og Brit Hauge sørger for at faggruppelederne får hjelp til å overføre 

prosjektbeskrivelser og milepælsplaner til det standardiserte verktøyet. 

 

 

 

Sak 08/12: Rapport på handlingsplan for naturhistorie per 30.04. 2012 

 

Status for faggruppenes arbeid 

Skriftlige innspill til rapport fra faggruppe karplanter, entomologi og felles forvaltningsmodul 

ble gjennomgått og diskutert. 

 

En hadde ikke mottatt innspill fra faggruppe for sopp og lav. Etter kontakt med 

faggruppeleder viser det seg at det må en tydeligere koordinering til mellom faggruppe og 

DUG. Faggruppeleder må forholde seg til DUGs leder som så tilgjengeliggjør ressurser til 

utvikling. Faggruppeleder kaller inn til møte og det etableres tettere kontakt med DUG.  

 

Status for etikettprosjekt 

Tor Tønsberg orienterte om status for arbeid med etiketten og forslag til videre arbeidsform. 

Det oppnevnes koordinatorer for botanikk (Tor Tønsberg UM), entomologi (Trond Andersen 

UM) og geologi (forslag Franz Josef Lindemann, NHM). Tor Tønsberg følger opp slik at 

gruppene kommer i gang med sitt arbeid.  

 

Status for arbeid med kartfesting av palentologiske samlinger  

Svein Glenndal orienterte basert på skriftlig rapport fra Hans Arne Nakrem og Ole A. Hoel, 

NHM. 

 

Status for algeprosjekt; samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU IT og DUG 

Solveig Bakken orienterte om status for utvikling av en enkel algeapplikasjon basert på 

karplanteapplikasjonen. 
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Vedtak: 

Leder for koordineringsgruppen ferdigstiller forslag til rapport på handlingsplanen basert på 

diskusjonen i møtet. Forslaget sendes til faggruppens medlemmer innen 11.05. med frist for 

tilbakemelding 15.05. 

 

Gjennom diskusjonen i sak 08/12, kom det fram følgende forslag til aktiviteter som utredes 

videre: 

 

Arbeidsprosessen i faggruppe for felles forvaltningsmodul oppleves som svært vellykket. 

Arbeidet presenteres for koordineringsgruppen 22.05. 2012. Dette bør også presenteres for 

Styret. Solveig Bakken tar dette videre med prosjektleder og sekretær for Styret/styreleder. 

 

Seminaret 08.05. 2012 felles med faggruppe for karplanter ble vellykket. Det bør vurderes å 

holde et årlig seminar for alle som arbeider med MUSIT-prosjekter innenfor naturhistorie. Et 

slikt seminar har minst tre hensikter; 1) Innspill til koordinerningsgruppen fra fagmiljøene i 

forhold til langsiktig planlegging av prosjekter, 2) anerkjennelse og styrking av MUSIT-

arbeidet lokalt ved museene og 3) kompetanseutveksling mellom faggruppene. Solveig 

Bakken følger opp og undersøker interessen i faggruppene. Saken legges fram på neste 

koordineringsgruppemøte.  

 

 

Sak 09/12: Eventuelt 

 

Ingen saker meldt under eventuelt. 

 

 

Neste møte 

  

Tirsdag 22.05. 2012 kl 12-16 ved NHM. Felles møte med faggruppe for entomologi samt 

presentasjon arbeidsform i gruppe for felles forvaltningsmodul i naturhistorie.  

 

Onsdag 23.05. 2012 kl 10-16 ved Arkeologisk museum i Stavanger. Felles ”web-seminar” 

med Styret og koordineringsgruppe for kulturhistorie. 
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Koordinatfesting av funnpunkter for norske fossiler. 
Framdriftsrapport pr 7. mai 2012. 
Rapporten er framstilt av Nakrem og Hoel i fellesskap. 
 
Prosjektleder: Professor Hans Arne Nakrem 
Prosjektmedarbeider: Dr.scient Ole A. Hoel 
Ansvarlig samlingstilknytning: Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo 
Samlinger som arbeidet omfatter (i prioritert rekkefølge): 

 Den paleontologiske typesamlingen, 18 500 objekter, 99% databaseregistrert 

 Fastlandsnorges prekvartære fossiler, ca 200 000 objekter, ca 55% er databaseregistrert 

 Polarsamlingen, pre‐kvartære fossiler, ca 200 000 objekter, ca 5% er databaseregistrert 

 Kvartære fossiler, ca 25 000 objekter, ca 2,5% er databaseregistrert 
Finansiering av koordinatfestingen: 67% frå MUSIT, 33% frå NHM (totalt 6 mnd‐verk for Ole A. Hoel). 
 
Fossiler opptrer, gjenfinnes og samles inn frå avsetningsbergarter (sedimentære bergarter). Når det 
gjelder fastlands‐Norge så finnes fossilførende avsetningsbergarter bare enkelte steder, stort sett 
består berggrunnen ellers av grunnfjell (prekambriske gneiser og granitter) og enkelte yngre 
magmatiske bergarter. Svalbard har en betraktelig rikere lagrekke med fossilførende bergarter. De 
paleontologiske samlingene ved NHM er derfor inndelt etter geografiske områder der «Oslofeltet» 
og Svalbard utgjør de største samlingene. Mindre fossilfelter finnes nær Stavanger, på 
Hardangervidda, i Bergensområdet, i Trondheimsfeltet, i Nordfjord, ved Røros, Andøya, indre Troms 
og enkelte områder i Finnmark. 
 
Samlingene har tradisjonelt blitt katalogisert ved at etiketter følger materialet og informasjonen er 
skrevet inn i aksesjonskataloger. Mot slutten av 70‐tallet økte antallet hovedfagsstudenter ved 
museet og det ble samlet inn store mengder fossilførende bergarter på Svalbard og i Oslofeltet. 
Museet hadde etter hvert ikke tilstrekkelig administrativ stab (kontorpersonale) og katalogiseringen 
ble i perioder sterkt nedprioritert. Materialet (objektene) ble i denne perioden stort sett utstyrt med 
etiketter, ofte med mangelfull informasjon, og de papirbaserte katalogene ble dårlig vedlikeholdt. 
Fra 1994 ble prosjektet «UNADOK» opprettet, og det ble nedlagt mye ressurser i å få samlingene 
digitaliserte. Dette arbeidet ble ledet av Nakrem (prosjektleder), og rundt 30 «innskrivere» 
finansierte fra varierende tiltaksmidler fra NAV databaseregistrerte museets Oslofeltfossiler. 
Informasjonen fra etiketter og kataloger ble databaseregistrert. Denne informasjonen var i mange 
tilfeller mangelfull, og det ble ikke lagt inn kartkoordinater ettersom det ville kreve en kompetanse 
som innskriverne ikke hadde. Museet mente at det var viktigst å få registrert samlingene ut fra 
tilgjengelig informasjon i første rekke for å få en oversikt over hva man hadde i samlingene, og hvor 
dette befant seg. Koordinat‐festingene skulle gjøres i ettertid. 
 
Ole A. Hoel ble tilsatt pr 1.1.2012 for å stå for koordinatfestingen, de første tre mnd lønnet fra MUSIT. 
Nakrem hadde da generert en egen database basert på geografiske navn fra eksisterende databaser 
med fossiler fra fastlands‐Norge og Svalbard (se over). Hoel fikk da i oppgave å bruke alt tilgjengelig 
oppslagsverk, inkl. geologiske kart og geologisk litteratur, for å finne koordinatene til de enkelte 
lokalitetene.  
Dette er ikke alltid enkelt. F.eks. kan et fossil ha geografisk lokalitet = Hovedøya. Hovedøya er stor, og 
en aktuell koordinat ville være øyas midtpunkt. Men dersom det også på etiketten står at fossilet er 
fra tidsperioden silur, så vet vi at bergarter fra silur kun er tilstede i et lite område på Hovedøya, og 
en kyndig geolog kan da mye mer nøyaktig kartfeste dette fossilet. I mange tilfeller er derfor dette et 
veldig møysommelig arbeide som krever både geografisk og geologisk kunnskap. 
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Arbeidsflyt / momenter ang. koordinat‐oppgavene (fra Ole A. Hoel): 
 
Lokalitetsdatabasen som ble generert inneholder 6135 unike lokaliteter. Selve kartfestingen ble gjort 
via kartverkets internett‐sider hvor man kan kopiere koordinater av typen EPSG 32633 Øst / Nord og 
EPSG 4326 Bredde / Lengde (DD) inn i databasen. For Svalbard ble Polarinstituttets kartapplikasjon 
brukt. For mange lokaliteter (særlig steinbrudd og vei‐ og jernbaneskjæringers plassering) har 
Gulesiders luftfoto‐ og skråfotofunksjon vært uunnværlig. 
Lokalitetsnavnene ble redigert inn i basen på en standard form: Kommune, lokalitetsnavn, utfyllende 
opplysninger (f.eks. Gjøvik, Snertingdal, Rudsbekken Ved gamle veibro) 
Når basen så blir sortert alfabetisk kommer alle lokaliteter i samme geografiske område i samme del 
av databasen. Da er det lettere å se om den samme lokaliteten er skrevet på forskjellig vis og det går 
lettere å finne dem i kartene. 
Bare slik kunne selve kartfestingen bli effektiv, særlig når mange lokaliteter opprinnelig er skrevet på 
svært mange forskjellige måter. F.eks finnes det 7 virkelige (under‐)lokaliteter i Bergevika på 
Ringsaker, men i basen finnes 37 forskjellige måter å skrive dem på. Bjerkøya ved Holmestrand har 
en tilsvarende variasjon. En god del slike eksempler finnes i de mest besøkte områdene. Arbeidet 
med disse tok tid ved å sjekke på kartet om de sannsynligvis virkelig viste til samme sted. 
Et annet problem har vært de områdene hvor få har samlet. Mange av disse er i nokså utilgjengelige 
områder med få gode stedsnavn. Slike får ofte navn som dekker store områder og er derfor umulig å 
plotte nøyaktig. I tilfeller der lokalitetsnavnet dekker et større område er det blitt estimert en radius 
omkring det plottede punktet hvor lokaliteten sannsynligvis befinner seg. 
Endel lokaliteter har hatt navn som ikke lenger er i bruk eller er veldig lokale. I de mest undersøkte 
områdene har det vært mulig å spørre folk som har jobbet i disse områdene (f. eks. Hans Arne 
Nakrem og David Bruton). Endel slike har jeg også funnet ved hjelp av lokalhistoriske oppslagsverk på 
internett, men enkelte er det ikke mulig å etterspore. 
Et spesielt problem er Troms og Finnmark, hvor de gamle norske navnene ofte er byttet ut med 
samiske på kartene. Dette gjør det vanskelig å søke. Kartverkets internettportal har også en 
begrensning ved at mange navn står på kartbildet, men ikke er søkbare. Mange steder fant jeg i 
kartbildet ved at jeg husket et tidligere lokalitetsnavn under søk etter andre. 
Arbeidet har foregått ved at jeg har brukt de første tre månedene først og fremst på å finne ut hvilke 
kommuner de forskjellige lokalitetene befinner seg i. Når navn er lite spesifikke (Hov, Dal, Haug o. l.) 
og uten områdenavn, måtte jeg bruke fossildatabasen for å sjekke alder/geologi og deretter bruke 
eliminasjonsmetoden (et silurisk fossil kan ikke komme fra et område med bare kambriske bergarter 
etc.). Mange vanskelige lokaliteter kunne identifiseres ved bruk av publiserte artikler, men selv om 
dette tar tid synes jeg det er viktig å være så nøyaktig som mulig. 
Nå er alle lokaliteter plassert i kommuner og på standard form, og jeg har kartplottet 2084 poster i 
basen. Hvis det ikke blir større forsinkelser regner jeg med å være ferdig til utgangen av juni. 
 
Tøyen, 7. mai 2012 
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Arbeid i koordineringsgruppa for kulturhistorie 1. tertial 2012 

Koordineringsgruppa har hatt to møter våren 2012. To av medlemmene i koordineringsgruppa 

deltar også i faggruppe gjenstandsgruppe, arkeologi. Lederne av faggruppene topografisk arkiv, 

konservering, etnografi/nyere kulturhistorie og gjenstandsgruppe, arkeologi er med i 

koordineringsgruppa, Leder av koordineringsgruppa har også deltatt på møte i faggruppe 

konservering. 

Koordineringsgruppa ser at vi i år fokuserer enda mer på felles løsninger. Både arbeidet med 

konsolidering av programkode for arkeologi, utvikling av databaseløsning for konservering 

innenfor rammene av gjenstandsbasen for arkeologi og enigheten om videreutvikling av den 

eksisterende etnografiapplikasjonen peker i samme retning. Dette er positivt fordi færre baser gir 

mer effektivt drifts- og utviklingsmiljø.  

Viktige arbeidsoppgaver så langt i år har vært, og er:  

 

 Oppstart av arbeidet i faggruppe konservering 

 Oppstart av arbeidet i faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie 

 Videreutvikling av top.ark.-basen 

 Videreutvikling av gjenstandsbase, arkeologi 

 Digital feltdokumentasjon  

 

Utviklingsarbeidet i år er brukt til migrering av data fra middelalderundersøkelsene ved VM og 

punkt 1. på handlingsplanen – Konsolidering av programkode. Migreringen tok noe mer tid enn 

beregnet slik at oppstart av arbeidet med årets handlingsplan ble forskjøvet med om lag en 

måned. Når en tar hensyn til sen oppstart ser en at punkt 1 på handlingsplanen vil fullføres 

innenfor de stipulerte tidsrammene. Museenes egeninnsats på dette punktet er knyttet til uttesting. 

Ny versjon av applikasjonen for museenes arkeologiske objektsamlinger har vært til testing ved 

museene og DUG er i gang med oppfølging av testresultatene. Gjenstandsbase arkeologi vil bli 

tatt ned 29. og 30. mai for å implementere ny kode ved alle museene.  

Faggruppe konservering vil levere en kravspesifikasjon ved utgangen av mai. Databaseløsningen 

for konservering av arkeologiske gjenstander blir en integrert del av arkeologibasen. Det gjør at 

en slipper dobbel registrering av gjenstander og at funksjonene for magasin og 

museumsforvaltning er tilgjengelig på samme måte for arkeologer og konservatorer.  

Faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie har representanter fra TMU, UMiB og KHM 

representert. Faggruppa har kommet fram til at alle museene kan ta i bruk den eksisterende 

etnografiapplikasjonen med mindre tilpasninger. Gruppa vil arbeide med kravspesifikasjon slik 

at den kan gi innspill til handlingsplanen for 2013. 
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Faggruppe top.ark. har hatt felles fagseminar med Riksarkivaren og faggruppas prioriteringer på 

handlingsplanen er gjennomført.  

Faggruppe foto får sine prioriterte oppgaver gjennomført i annet halvår 2012.  

Faggruppe feltdokumentasjon arbeider med felles utforming også av autoritetslister. Arbeidet i 

vår har konsentrert seg om å komme i gang med bruk av Intrasis ved alle museene. I tillegg er 

det arbeidet med felles standarder for feltdokumentasjon og det er kommet positive 

tilbakemeldinger fra RA på dette. Faggruppa fortsetter arbeidet med å integrere Intrasis i det 

felles datasystemet.  

Overskriften Andre tiltak i handlingsplanen omtaler oppgaver som ikke krever vesentlig tid fra 

DUG men kan gjøres med midler satt av til arbeid ved museene. En del av disse midlene brukes i 

år til arbeid med felles stedsbase for alle og rydding i flernummeravsnitt (flere funn samlet under 

en post i basen) ved TMU, UMiB og KHM. Midlene er overført til KHM som gjennomfører 

arbeidet. En felles stedsbase med alle gårder i Norge er klar. Stedsbasen er i bruk ved KHM og 

vil implementeres ved de andre museene i løpet av våren/sommeren. Felles rydding i 

flernummeravsnittene er gjennomført, og liste over poster som må ryddes ved hvert enkelt 

museum er oversendt.  

Det finnes to nasjonale databaser for humanosteologisk materiale. NIKU sagt seg villig til å 

bidra til diskusjonene om utforming av en databaseløsning i MUSIT. 

Koordineringsgruppas forslag om midler til WMS/WFS- tjenester og opprettelse av egen 

faggruppe for web er oversendt som saker til styret for behandling i mai. 
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Handlingsplan for kulturhistorie 2012 
 

Detaljerte prosjektplaner med milepæler er utarbeidet for hvert av målene. Prosjektplanene 

følges opp av koordineringsgruppen, og kan oversendes styret ved behov/ etter ønske. 

 

Mål 1: Utvikle en felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for museenes arkeologiske 

objektsamlinger 

 

Tiltak i 2012: Konsolidering av programkode 
Beskrivelse: Det ligger nå programkode i hver av de fem arkeologiske museenes databaser. 

Tiltaket vil konsolidere programkoden slik at det bare er én versjon. Dette vil effektivisere videre 

systemutviklingsarbeid i basen, og er derfor prioritert høyest. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG DUG Timer Kroner 

120 84 000 

Ressursinnsats museene (timer): 0 

Rapportering: Programmeringen er gjennomført, testing og oppretting iht. tilbakemeldinger fra 

testing er i gang. 

Prognose: Basene blir tatt ned 29. - 30. mai for implementering. 

 

 

Mål 2: Videreutvikle felles gjenstandsdatabase og applikasjon for museenes arkeologiske 

objektsamlinger 

 

Tiltak i 2012: Strekkoding 
Beskrivelse: Strekkoding av gjenstander vil gjøre logistikken for museenes håndtering av 

gjenstander mer effektiv. Funksjonaliteten finnes i databasen for etnografi. Neste år vil en kunne 

legge til mer funksjonalitet i basen knyttet til avlesing av strekkoder 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

gjenstandsbase, 

arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

55 38 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, VM 100, totalt 200 

Rapportering: Ikke igangsatt ennå 

Prognose: Arbeidet starter  tidlig i juni. 
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Mål 3: Utvikle modul for konservering i gjenstandsdatabasen, arkeologi 

 

Tiltak i 2012: Ny modul for konservering  
Beskrivelse: En ny konserveringsmodul skal utvikles og integreres i gjenstandsbase arkeologi. 

Modulen skal inneholde nødvendige felter for registrering av informasjon om konservering. 

Registrering av funnsteds- og gjenstandsopplysninger er ivaretatt av eksisterende moduler i 

gjenstandsbasen.  

For dette tiltaket skal det opprettes en egen faggruppe konservering som har frist til 1. mars med å 

utarbeide et konkret forslag til den nye modulen. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

konservering 
Faggruppen og DUG Timer Kroner 

350 245 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 100, TMU 100, UMiB 100, VM 100, totalt 500 

Rapportering: Faggruppe konservering arbeider med kravspesifikasjon. 

Prognose: Kravspesifikasjonen vil være klar ved utgangen av mai. 

 

 

Mål 4: Etnografi/nyere kulturhistorie/migrering av databaser  

 

Tiltak i 2011: Tilpasning av etnografibasen/migrering av data 
Beskrivelse: Faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie skal vurdere gjenstandsbasene for etnografi 

og nyere kulturhistorie ved TMU samt etnografi, bygdesamlingen, bysamlingen, kirkesamlingen 

og tekstilsamlingen ved UMiB og etnografi ved KHM for å komme fram til en felles løsning for 

disse. 

Når faggruppen har lagt fram forslaget sitt vil en enten migrere dataene til eksisterende løsning 

med enkelte tilpasninger, eller anbefale at det brukes mer tid til systemutvikling før migrering.  

Faggruppa skal legge fram sitt forslag innen 1. mai.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

etnografi og nyere 

kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

375 262 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, TMU 200, UMiB 200, totalt 500 

Rapportering: Faggruppas forslag er å bruke eksisterende løsning med mindre tilpasninger 

Prognose: Faggruppe vil arbeide med kravspesifikasjon i år med sikte på å prioritering på 

handlingsplanen 2013. 
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Mål 5: Videreutvikling av databasen og applikasjonen for topografisk arkiv 

 

Tiltak i 2012: Videreutvikle funksjonalitet i applikasjonen  
Beskrivelse: Målet er en videreføring av mål 4 fra handlingsplan for 2011. I 2011 ble fire av åtte 

delmål gjennomført. Faggruppe topografisk arkiv skal følge opp gjennomføringen av de resterende 

punktene i 2012. 

Blant de viktigste delmålene er: 

 sperre for å sette dato frem i tid 

 implementere hurtigtaster for lagre, slett, angre 

 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppe topografisk 

arkiv og DUG 
Faggruppen og DUG Timer Kroner 

375 262 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, TMU 200, UmiB 200, totalt 500 

Rapportering: Arbeidet gjennomføres som planlagt 

Prognose: Målet vil være gjennomført i 1. halvår. 

 

 

Mål 6: Videreutvikling av fotobasen for kulturhistorie 

 

Tiltak i 2012: Videreutvikle applikasjonen 
Beskrivelse: Målet er en videreføring av mål 3 fra handlingsplan for 2011. I 2011 ble seks av tolv 

delmål gjennomført. Faggruppe foto skal følge opp gjennomføringen av de punktene som nå er 

vedtatt. 

 

De viktigste delmålene er: 

 Overføring av raw-filer til basen 

 Filnavn følger bildet når det hentes ut fra basen 

 Valglister for perioder og nedtrekksmeny for roller  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppen og DUG Faggruppen og DUG Timer Kroner 

500 350 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 100, TMU 100, UmiB 100, VM 100, totalt 500 

Rapportering: Arbeidet er ikke startet 

Prognose: Arbeidet gjennomføres i 2. halvår, som planlagt. 
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Prioritering 

Mål 1, 2 og 3 er i prioritert rekkefølge. Mål 4 skal vurderes igjen når faggruppa legger fram sitt 

forslag. Mål 5 og 6 er i prioritert rekkefølge. 

 

Andre tiltak  

I tillegg til de ovenfor nevnte punktene som involverer DUG er det tiltak som krever større 

innsats ved museene, men ikke er DUG-arbeid. Flere av disse var foreslått, men ble ikke 

gjennomført i 2011 på grunn av manglende ressurser ved museene. 

 

- Rydding i dublettoppføringer av gjenstander 

- Kontrollere stedsopplysninger i forbindelse med overgang til felles stedsbase 

- Innlasting av litteraturreferanser for gamle tilvekster 

- Innlasting av navn i feltene "katalogisert av" og "dato" for gamle tilvekster  

- Oppdatering av koordinatangivelser  

- Oppdatering av presisjonsnivåfeltet i henhold til nye termer 

- Innlasting av fellesopplysninger der disse er tomme  
- Innlasting av hele katalogtekster i fellesopplysninger og gjenstandsopplysninger 

- Rydding av flernummeravsnitt og oppdatering av stedfesting etter rydding 

- Rydding i UNUM-poster  

- Rydding av manglende undernummer   
 

Flernummeravsnitt betegner poster i basen med flere museumsnummer, ofte funnet på ulike 

steder. Rydding av flernummeravsnitt er nødvendig for å koble disse enkeltfunnene til 

koordinater og til Askeladden. Koordineringsgruppa foreslår derfor at det overføres midler til 

museene til en koordinert gjennomføring av dette og ett eller flere av de andre tiltakene.  

 

Videre arbeid med DDAMA – prosjekt for digitalisering og tilgjengeliggjøring av de 

topografiske arkivene ved de arkeologiske samlingene er avhengig av ny utlysning fra NFR 

 

Koordineringsgruppa vil i 2012 invitere osteloger til diskusjon om overføring av to databaser 

med humanosteologisk materiale til MUSIT.  

 

Det er ønskelig å utvikle en felles stedsmodul med referanselister og historikk for 

matrikkelinformasjon. I 2011 får VM og KHM en felles stedstabell som er implementert i 

respektive gjenstandsbaser. Den samme stedstabellen bør brukes ved de andre museene. 

 

Koordineringsgruppa foreslår at det settes av midler til etablering av WMS/WFS-tjenester i 2012. 
 

Koordineringsgruppa foreslår å opprette en egen faggruppe for web (se mandat for faggruppa)  
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Referat fra møte i Koordineringsgruppa kulturhistorie 24. april 2012 10:00 – 14:30 

Tilstede: Joel Boaz (RA), Svein Glendal (DUG), Brit Hauge (DUG), Mari Høgestøl (AM), 

Sonja Innselset (BM), Torkel Johansen (VM), Ellen Jordal (DUG) (tilstede under punkt 4), 

Roger Jørgensen (TMU), og Espen Uleberg (KHM) (referent). 

 

1. Godkjenning av dagsorden  

Dagsorden ble godkjent. 

 

2. Forankring av MUSIT hos de ulike museene. I hvilken grad er de ikke-arkiverende 

seksjoner/avdelinger involvert?  

Joel ønsket å ta opp dette fordi han har fått henvendelser fra museene som gjelder databaser 

og som tydelig viser at det er museumsansatte som ikke orienterer seg i forhold til MUSIT. 

Det må stadig arbeides for at alle på museene skal ha et eierforhold til databasene. Det er også 

viktig at alle tenker i forhold til MUSIT og unimus-basene når det er nye prosjekter og 

samarbeidsprosjekter mellom museene med behov for databaser og som vil kunne bidra til å 

videreutvikle de eksisterende løsningene. 

Det ble også tatt opp at det vil være nyttig å ha bedre oversikt over trafikken på nettsidene 

våre enn det vi har nå. Det finnes programvare for dette, blant annet Google Analytics, som 

gjør det mulig å følge med på enkeltsider, IP-adresser osv. Dagens løsning gir en 

månedsoversikt over antall treff på toppnivå, men ingen mer detaljert oversikt. 

 

3. Basenes tilstand. Hvilket videre arbeid med rydding/vedlikehold/oppgradering bør gjøres?  

Museene har nå tatt i bruk felles databaseløsninger for fotografier og flere gjenstandsgrupper. 

Den grunnleggende programplattformen har vært den samme disse årene. 

Koordineringsgruppa ser at det er behov for å vurdere IT-strategien framover slik at en vil 

være rustet til å håndtere nye programvaremiljøer framover.  

Koordineringsgruppa vil påpeke at det er behov for at MUSIT v/DUG arbeider med dette 

ettersom dette ligger utenfor koordineringsgruppenes fagfelt. Gruppa vil sende et notat til 

styret og slik at det kan bli tatt opp som en sak på styremøtet. 

 

4. Status i forhold til handlingsplanen.  

Det er nødvendig med bedre oppfølging av milepælsplanene. Dersom de skal være et godt 

styringsredskap for framdriften må de oppdateres jevnlig. Gruppa foreslår at det velges en 

løsning slik at lederne for faggruppene og programmererne kan gå inn og oppdatere planene i 

forhold til ferdigstilling for testing, varighet av testperioder osv. 

Migrering av middelalderdata for VM har tatt noe mer tid enn forventet, og det har gjort at 

konsolidering av programmeringskode for gjenstandsbase arkeologi er til testing hos museene 

nå. Betydningen av at museene følger opp testingen ble understreket i møtet, slik at overgang 

til konsolidert kode kan gjøres i mai. For å gjennomføre overgangen til ny kode vil 

gjenstandsbasen bli tatt ned i to dager.  

Handlingsplanens punkt om strekkode vil starte før ferien. Arbeidet med konservering tas opp 

etter ferien. 

Arbeidet med punktene på handlingsplanen for top.ark. er i rute. Arbeidet med det siste 

punktet på planen er i gang. 
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Arbeidet med handlingsplanens punkt for fotobasen vil starte ettersommeren, som planlagt. 

Blant andre punkter i handlingsplanen er det i vår arbeidet med rydding i flernummeravsnitt 

hos BM, TMU og KHM. Det er overført midler til KHM for dette og arbeid med felles 

stedsbase. Splittingen av flernummeravsnittene er gjennomført. Lister over numre som må 

ryddes av hvert museum er oversendt. Midlene dekker også oppdatering av stedsinformasjon 

når ny felles stedsbase blir implementert i vår. 

 

5. Webseminaret - innspill fra museene, program for dagen.  

Brit orienterte om webseminaret. Det er gjort et godt arbeid med planleggingen. Begge 

koordineringsgruppene og styret sammen med de representanter museene ellers vil sende er 

invitert. 

Organiseringen av en webgruppe ble diskutert uten at koordineringsgruppa kom til enighet. 

Webgruppa kan sidestilles med koordineringsgruppene eller være som en faggruppe 

underordnet koordineringsgruppene. Webgruppas prioriteringer kan komme til å ville være 

styrende for resten av dataarbeidet, men kan også være mest knyttet til datakvalitet og behov 

for arbeid på museene slik at museene får et jevnere nivå når det gjelder innhold til utvalgte 

felt. Sammenhengen mellom diskusjoner og prioriteringer i koordineringsgruppene og 

webgruppa kan ivaretas ved at begge lederne av koordineringsgruppene sitter i webgruppa. 

Når MUSIT-avtalen fornyes i år må plasseringen av en webgruppe komme med i 

organisasjonskartet. 

Fordeling av MUSIT-midler til lokalt ryddearbeid ved museene kan gå på bekostning av 

drifts- og utviklingstid i DUG. MUSIT-budsjettet har midler som skal kunne brukes til kjøp 

av tjenester. Dette ville kunne brukes til felles innsats på utvalgte felt i basen. Det har vist seg 

at det ikke er enkelt å få frigjort midler ved det enkelte muset til rydding og økt datakvalitet.  

Brit tok også opp enkelte punkter for videre webarbeid – at felt som f.eks. periode må bli fylt 

ut for at basen skal bli bedre søkbar. 

 

6. Eventuelt  

Det var ingen eventueltsaker. 
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: O-SAK 10/2-2012 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: STYREMØTE  SOM VIDEOKONFERANSE 

DATO: 16.MAI 2012 

CC:  

På styremøtet 16.2.2012 (D-sak 06/1-12) ble det foreslått at man skulle se på muilgheten for å 

avholde styremøter som videokonferanse. Det ble stilt spørsmål om det vil være mulig å holde 

videokonferanse med mer enn tre deltakere. 

 

Spørsmålet er forelagt ansvarlige for drift av USITs videokonferanserom, og deres svar er at det 

ikke skal være noen begrensning på tre deltakere, og at fem deltakere ikke skal være noe 

problem. 
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