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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

02.05. 2011/SBA 

 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 26. april 2011 kl. 11.30-15.00  

Møtested: Forskningsparken, Universitetet i Oslo 

 

  

* 

 

Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg 

(Bergen Museum) og Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

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

 

* 

 

Sak 08/11: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 25.01. 2011 

 

Innkalling, saksliste og referat fra møtet 25.01. 2011 ble godkjent. 

En sak ble meldt under eventuelt; Invitasjon til møte med Artsdatabanken. 

 

 

Sak 09/11: Forslag til retningslinjer og kriterier for hva som skal telle som MUSIT-

arbeid for de ansatte i museene 

 

Dette er en oppfølging av styresak V-sak 05/1-11 Handlingsplaner for 2011 der 

koordineringsgruppene ble bedt om å utarbeide forslag til retningslinjer og kriterier for hva 

som skal telle som MUSIT-arbeid for de ansatte i museene. Forslaget skal legges fram på 

styremøte 26.05. 2011.  

 

I forbindelse med utarbeidelse og godkjenning av handlingsplaner for 2011, foreslo 

koordineringsgruppe for naturhistorie at også ressursbehovet i form av arbeidstimer fra 

museene synliggjøres for hvert av handlingsplantiltakene /prosjektene.  

 

Dette har flere hensikter:  

a) det gjør det mer synlig for Styret hva tiltakene reelt koster og bør ha en betydning for 

Styrets prioriteringer  

b) det vil være opplysende og mer forpliktende for hvert enkelt museum når de interne 

prioriteringene skal foretas ved museene 

c) det sikrer at museene setter av nok ressurser til de ulike aktivitetene slik at fremdriften i 

prosjektene kan opprettholdes 

 

Diskusjonen tok utgangspunkt i utsendt saksnotat som også henviste til MUSITs mandat og 

oppgaver. 
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Leder for koordineringsgruppen utarbeider et innspill til Styret basert på diskusjonen i møtet. 

Innspillet sendes koordineringsgruppe for kulturhistorie for samordning. 

 

De viktigste momentene som kom fram i diskusjonen: 

- Alt arbeid i museene som har med utvikling og vedlikehold av samlingsdatabaser å 

gjøre, regnes som MUSIT-arbeid. Dette er uavhengig av historiske forhold, dvs om 

basene i dag driftes av DUG eller lokalt ved museene 

- Digitalisering og kvalitetssikring av museenes samlinger (konfirmering av 

artsbestemmelse, geo-referanser) er ikke MUSIT-arbeid 

- Det er viktig å få en så god budsjettering av ressursbehov for de enkelte 

prosjekter/tiltak som mulig. Ressursbehovet vil bli et anslag som i starten vil basere 

seg både på skjønn og dokumentert timeforbruk hos enkelte faggruppemedlemmer 

- En foreslår et standard timetall for medlemskap i faggrupper og koordineringsgrupper. 

I tillegg kommer timer for gruppeledelse og timer til testing/migrering av data i 

faggruppene. 

- Rapport på ressursforbruk utføres skjønnsmessig ut fra de enkelte museenes egne 

rutiner 

 

 

Sak 10/11: Etablering av felles forvaltningsmodul i naturhistorie. Faggruppas mandat, 

sammensetning og ledelse 

 

Espen Uleberg fra Kulturhistorisk museum demonstrerte forvaltningsfunksjon og 

magasinfunksjon knyttet til gjenstandsbasen, arkeologi. Svein Glenndal fra DUG 

demonstrerte en enkel magasinmodul utviklet for Naturhistorisk museum basert på 

magasinmodulen i kulturhistorie. 

 

Koordineringsgruppa diskuterte videre mandatets innhold og sammensetning av faggruppa. 

Leder for koordineringsgruppa ferdigstiller forslag til mandat som sendes gruppa for 

innspill/uttalelse. 

 

Følgende momenter ble berørt: 

- Med forvaltningsmodul i naturhistorie forstås funksjoner som både er knyttet til 

objektenes lagring/magasinering og hendelser knyttet til objektet. En 

forvaltningsmodul vil da inneholde funksjoner både fra magasinmodulen og 

forvaltningsmodulen i kulturhistorie 

- For naturhistoriske samlinger er det behov for å håndtere både ut- og innlån av 

materiale, dvs det må utvikles en funksjon som også håndterer objekter som ikke er en 

del av museets samlinger. 

- Revisjoner i naturhistorie er omfattende og ofte forekommende hendelser som må inn 

som primærfunksjon i applikasjonen og ikke i en forvaltningsmodul 

- Faggruppa må utrede og avklare forhold rundt DNA-base og data fra DNA-analyser. 

Det er ønskelig at mest mulig av behovet knyttet til DNA-data kan dekkes gjennom 

analysefunksjonen i en forvaltningsmodul.  

- Hvor sterke føringer skal eksisterende løsninger for kulturhistorie få for arbeidet med 

en naturhistorisk forvaltningsmodul? 

- Hvordan skal en forholde seg til de nyutviklede løsningene med magasinmodul for 

NHM og lånemodul for karplanter? 

 

Bergen Museum og Tromsø Museum bes om å foreslå medlemmer i faggruppa innen 
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04.05.2011. Faggruppas leder kommer fra NTNU Vitenskapsmuseet. 

 

 

Sak 11/11: Etablering av faggruppe sopp og lav. Faggruppas mandat, sammensetning og 

ledelse 

 

Leder for koordineringsgruppa ferdigstiller mandatet basert på diskusjonen i møtet. Mandatet 

tar utgangspunkt i at en ønsker en felles applikasjon for sopp og lav. Faggruppas leder 

kommer fra NHM. Tromsø museum bes om å foreslå medlem av faggruppa innen 04.05.2011. 

 

 

Sak 12/11: Eventuelt 
 

Artsdatabanken har invitert MUSIT til møte for å diskutere videre samarbeid og kobling av 

MUSIT-basene mot Artsnavnebasen slik at en etter hvert kan benytte én felles navnekilde. Fra 

MUSIT møter Jarle Ebeling (DUG), Charlotte S. Bjorå (faggruppene) og Solveig Bakken 

(koordineringsgruppa). Møtet holdes i Trondheim 20.05. 2011. 
 

 

Orienteringssaker/oppfølgingssaker 

1. Entomologi: status og videre framdrift. Grunnlag for tertialrapport til Styret. 

Faggruppemedlemmer, koordineringsgruppa og DUG etterspør framdrift og aktivitet i 

gruppa. Det er tydelig at en trenger drivkrefter for å holde prosessene i gang slik at de 

ikke dør hen når den enkelte har ferdigstilt sin del av arbeidet. Det er også 

bekymringsfullt at en mottar signaler om varierende interesse for felles nasjonale 

løsninger mellom museene. 

 

Det skal nå avholdes faggruppemøte 28.04. 2011 slik at arbeidet gjenopptas før 

feltsesongen starter. Koordineringsgruppa ber om referat fra faggruppemøtet samt 

statusrapport innen 04.05. 2011. En omforent felt- og funksjonsoversikt må 

ferdigstilles.  

 

Det er viktig å få fram eventuelle avvik fra tidsplanen, hva dette innebærer av 

forsinkelser i det videre arbeidet og evt. hvordan dette kan hentes inn. Videre hvorfor 

det evt. har oppstått forsinkelser og hvordan en skal jobbe videre i gruppa for å 

opprettholde framdriften i prosjektet.  

 

Det er fortsatt usikkert om/når det blir tilsatt en prosjektleder som skal følge opp 

arbeidet innenfor naturhistorie. Koordineringsgruppa diskuterte på møtet hvordan en 

kan støtte opp om det praktiske arbeidet i faggruppene inntil det er en prosjektleder på 

plass. Det er enighet om at en kan tillegge ett medlem av faggruppa 

koordineringsoppgaver, for eksempel praktisk oppfølging av arbeidet i gruppa, 

inklusive holde kontakt og samarbeide praktisk med systemutviklerne i DUG. 

 

2. Karplanter: status og videre framdrift. Grunnlag for tertialrapport til Styret.  

Leder for faggruppa hadde sendt en foreløpig orientering fra faggruppemøte 07.04. og 

nasjonalt konservatormøte 08.04. Koordineringsgruppa har inntrykk er at det jobbes 

godt i faggruppa, men at en står foran store utfordringer når det gjelder håndtering av 

ulike registre og da spesielt taksonregister. En ber faggruppa om endelig referat fra 

faggruppemøtet samt statusrapport med eventuelle avvik ihht oppsatt prosjektplan 

innen utgangen av uke 18. En ber spesielt om en vurdering på framdrift i prosjektet i 
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forhold til arbeidet som nå er nedsatt blant konservatorene mhp personregister, 

geografiregister og taksonregister. DUG er usikker på status for migreringen av 

Tromsø-dataene ved hjelp av personalet ved Vitenskapsmuseet. Solveig sjekker ut 

fremdriften i denne delen av prosjektet. 

 

Oppfølgingssaker til koordinerningsgruppa fra faggruppa: 

- Felles personregister og forvaltning av dette. Trenger man tillatelse fra Datatilsynet? 

Jarle sjekker opp dette med UiO som forvalter databasene og Datatilsynet. 

 

- Karplantedata registrert i ”HERB” ved Arkeologisk museum, Universitetet i 

Stavanger. Det er et sterkt ønske fra faggruppa om at disse dataene også overføres til 

ny applikasjon i Oracle. Fridtjof kontakter Oddvar Pedersen og får en status for 

HERB-dataene som tilhører Arkeologisk museum i Stavanger, og en foreslår en 

konvertering av disse dataene i regi av NHM. 

 

3. Prosjektleder naturhistoriske samlingsdatabaser. 

Det er kommet få søknader til stillingen som prosjektleder innen naturhistorie i 

MUSIT. Det vil bli avholdt innledende intervju så snart søknadsfristen er gått ut. 

Dersom det er aktuelt å gå videre med noen av søkerne til en runde 2, ber 

koordineringsgruppa om at NHM v/Fridtjof deltar i intervjuvurderingene. 
 


