
Oslo, 26.9.2012 
Referat fra styremøtet i MUSIT 20.9.2012 
 
Arne Bjørlykke (NHM), Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), 
Siri Jansen (UiB), Susan Matland (KHM), Arne Johan Nærøy (AM), Lars Oftedal (UiO) og Pål Vegar 
Storeheier (UiT, styreleder). 
 
Karl Frafjord (TMU) møtte for Marit Hauan (TMU). Henrik von Achen (UMiB) og Nils Valland 
(Artsdatabanken, observatør) var forhindret fra å møte. 
 
Saksliste 
V-sak 01/3-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 24.5.2012 

 Referatet ble godkjent. 
 
O-sak 02/3-12 Tertialrapport, 2. tertial 
 Budsjett, regnskap og prognose og timeforbruksoversikt ble tatt til etterretning. 
 
O-sak 03/3-12 Naturhistorie: Referat fra møtet i koordineringsgruppa 11.9.2012 

Referatet ble tatt til etterretning, og styret berømmet koordineringsgruppen for godt arbeid. 
AB var fornøyd med arbeidet med stedfesting av fossiler ved NHM, men ønsket at gruppen 
også skulle se på om det kunne bli gjort noe arbeid på andre områder innen geologi. 

  
O-sak 04/3-12 Kulturhistorie: Rapport og referat fra møtet i koordineringsgruppa 22.8.2012 
 Rapport og referat ble tatt til etterretning, og styret berømmet koordineringsgruppen for den 

detaljerte rapporteringen på handlingsplanen for 2012. 
 
O-sak 05/3-12 UHR Ms evaluering av MUSIT: mandat og sammensetning av evalueringsgruppen 

Mandat til, og sammensetning av, en gruppe som skal evaluere MUSIT kommer opp som en 
sak på UHR-Ms møte 5. oktober. Hvis det kommer noe i statsbudsjettet om DigitalViten, 
må ev. mandat og sammensetning avklares nærmere. 
I lys av O-sak 05/3 og V-sak 06/3 tas en forlengelse av avtalen om MUSIT opp som egen 
sak på styremøtet i november. 

 
V-sak 06/3-12 Utredning av framtidig IT-arkitektur for MUSIT 
 Vedtak: 

1. Det nedsettes en prosjektgruppe med følgende sammensetning: 
• to personer fra DUG 
• to personer fra USIT (en fra Seksjon for system og applikasjonsdrift (SAPP) og en fra 

Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN))  
• én person fra NTNU IT 
• to personer med IT-faglig kompetanse og/eller erfaring fra museene. Disse personene 

bør dekke henholdsvis kultur- og naturhistorie. 

2. Prosjektgruppen får følgende mandat: 
A. Beskrive dagens system og peke på utfordringer knyttet til framtidige behov og ønsker i 

museene 
B. Utrede ulike løsninger for hvordan MUSIT sin framtidige IT-arkitektur bør være når 

det gjelder: 
i. Databaser og databaseteknologi 

ii. Utviklingsrammeverk for klient-server-teknologi, dvs. utviklingsverktøy for 
både databasenær kode, inkl. autentisering, og brukergrensesnitt 

iii. Tilgjengeliggjøring for web, mobil og nettbrett i egne og eksterne portaler 
C. Vurdere om det finnes andre system, spesielt i Norden og Europa for øvrig, som kan 

dekke de behovene museene har for samlingsforvaltning og tilgjengeliggjøring 
D. Beregne hvilke investeringer og årlige ressurser de ulike løsningene vil kreve 
E. Anbefale én løsning for ny IT-arkitektur og foreslå tidsplan for implementering 



3. Koordineringsgruppene fungerer som referansegrupper for prosjektgruppen, og konklusjonene 
og forslagene prosjektgruppen kommer fram til legges fram for koordineringsgruppene før de 
oversendes styret. 

4. DUG fungerer som sekretariat for prosjektgruppen som selv velger sin leder. 

5. Prosjektgruppen skal ferdigstille utredningen før 1. februar 2013. 
 
 
O-sak 07/3-12 Webstatistikk for www.unimus.no 
 DUG ser på muligheten for å innhente informasjon om hvem som besøker Unimus-sidene, 

og kommer tilbake til dette i sak om webstatistikk på styremøtet i mai 2013. 
 
V-sak 08/3-12 Tid og sted for årets siste styremøte 
 Mandag 10. desember, 9.00-13.00 i Trondheim (NTNU Vitenskapsmuseet) 
 Det blir tillyst en uformell middag for medlemmer av styret kvelden før styremøtet, søndag 

9. desember. AC bestiller bord på et dertil egnet sted i Trondheim. 
 
D-sak 09/3-12 Eventuelt 
 Ingen saker ble meldt under Eventuelt. 
 
 
 
Jarle Ebeling 
Sekretær til styret i MUSIT 
 


