Innkalling til årsmøte i MUSIT
Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT).
Møtet avholdes fredag den 22. mars, kl. 09.00-09.30 som et telefonmøte.
Saksliste
V-sak 1/1-2013

Årsberetning for 2012
Sakspapirer: Årsberetningen
Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen tas til etterretning.

V-sak 2/1-2013

Forlengelse av gjeldende MUSIT-avtale
Forslag til vedtak: Nåværende avtale forlenges ut 2013.
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Budsjett for 2013
Sakspapirer: Regnskap 2012 og forslag til budsjett for 2013
Forslag til vedtak: Regnskapet for 2012 godkjennes, og budsjettet for 2013 vedtas.

D-sak 4/1-2013

Eventuelt

Vedlegg:
Sakspapirer

MUSIT - SAKSFRAMLEGG

SAK NO:

V-SAK 1/1-2013

FRA:

SEKRETARIATET FOR MUSIT

TEMA:

MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2012
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CC:

Årsberetning MUSIT 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Virksomheten
Styret
Personell
Økonomi og regnskap
Evalueringer og utredninger
Hva er oppnådd i 2012

1. VIRKSOMHETEN
Samarbeidet om Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er nedfelt i en avtale mellom
Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet
i Tromsø og Universitetet i Stavanger. Formålet med samarbeidet er å drifte, vedlikeholde og
videreutvikle felles databaseløsninger og datasystem for universitetsmuseene i Norge. MUSIT består av
et styre, to koordineringsgrupper og en rekke faggrupper som opprettes og legges ned etter behov.
Den daglige driften av samarbeidstiltaket ivaretas av Drifts- og utviklingsgruppen (DUG), som er
organisert som en egen enhet ved Senter for informasjonsteknologi, Universitetet i Oslo.
2. STYRET
For perioden 1.1.2012 til 31.12.2012 bestod styret i MUSIT av følgende personer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Henrik von Achen (Universitetsmuseet i Bergen)
Arne Bjørlykke (Naturhistorisk museum)
Axel Christophersen (NTNU Vitenskapsmuseet)
Anne K. Dahl (NTNU)
Marit Hauan (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)
Siri Jansen (UiB)
Susan Matland (Kulturhistorisk museum)
Arne J. Nærøy (Arkeologisk museum)
Lars Oftedal (UiO)
Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder)
Nils Valland (Artsdatabanken, observatør)

Styret har avholdt fire styremøter og et seminar om webpublisering og tilgjengeliggjøring i løpet av
året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede prioriteringer, har styret vedtatt to
handlingsplaner, én innenfor kulturhistorie og én innenfor naturhistorie. Referat fra styremøtene og
handlingsplanene kan fås ved henvendelse til sekretariatet for MUSIT.

3. PERSONELL
Per 1.1.2013 er ni personer tilknyttet Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT, hvorav én er i 30 %-, én i
40 %-, én i 80 %-, én i 90 %- og resten i 100 %-stilling(er). Én person er midlertidig ansatt til juli
2013, én har permisjon fram til 1. april og én slutter 1. mai.
4. ØKONOMI OG REGNSKAP
Totalbudsjettet for 2012 var på 9,7 millioner kroner, hvorav kontingenten fra universitetene utgjorde
8,6 millioner. Ved utgangen av 2012 er summen av ubrukte midler 592 000 kr. Dette skyldes i
hovedsak permisjoner i driftsorganisasjonen. Timeprisen for UHR-oppdrag i driftsorganisasjonen
USIT er p.t. 730 kr, en økning på 30 kr. fra 2012.
5. EVALUERINGER OG UTREDNINGER
Under § 9 om varighet av MUSIT-avtalen står følgende:
Denne samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1 2010 og for en periode på to år. I løpet av denne perioden skal
avtalen vurderes for evt. revisjon. Revidert avtale skal godkjennes av årsmøtet og ha tilslutning fra minst
fire av museene.
På denne bakgrunn har UHR M i 2012 nedsatt en gruppe som skal evaluere MUSIT med tanke på en
revisjon av avtalen. Gruppen har fått følgende mandat av UHR M, og skal evaluere:
•
•
•
•

om MUSIT har oppnådd målsettingene i formålsparagrafen (§1)
om MUSIT har hatt en balansert innsats mellom fagområdene og museer
forholdet mellom styre, koordineringsgruppene og de enkelte prosjektene
ledelsen i MUSIT og forholdet til styret

Gruppen består av
•
•
•
•

Freddy Barstad, leder (NTNU IT)
Susan Matland (Kulturhistorisk museum)
Per Ryghaug (Norges geologiske undersøkelse)
Solveig Bakken, sekretær (NTNU Vitenskapsmuseet)

Evalueringsgruppen forventes å ha ferdig sin rapport i løpet av første halvår 2013.
I tillegg til evalueringen bestilt av UHR M nedsatte styret for MUSIT en gruppe som fikk i oppdrag å
utrede IT-arkitekturen i MUSIT. Utredningen ble ferdigstilt 4. februar i år, og vil inngå som en del av
evalueringen av MUSIT. Gruppen som utredet IT-arkitekturen bestod av representanter for
museene, Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT, USIT og NTNU IT.
6. HVA ER OPPNÅDD I 2012
Etter ønske fra styret i MUSIT ble det avholdt et seminar om tilgjengeliggjøring og webpublisering
av universitetsmuseenes samlinger. Seminaret ble avholdt 23. mai i Stavanger med godt oppmøte
og stort engasjement fra ulike deler av MUSIT. Programmet på seminaret besto av foredrag og
innlegg om mulige forbedringer i dagens MUSIT-portaler, bruk av universitetsmuseenes data i
eksterne portaler (som Norgeshistorie på nett og Europeana) og som Open (Linked) Data i
internasjonal forskningssammenheng.
På bakgrunn av seminaret nedsatte styret en utvidet faggruppe som bl.a. skulle foreslå hvilke
samlinger MUSIT skulle prioritere å publisere i egne og eksterne portaler, og utrede et forslag til
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felles fotopolicy for museene. En rekke initiativ er satt i gang på bakgrunn av faggruppens arbeid,
og MUSIT sendte et brev til alle museene hvor de blir bedt om å avklare sitt forhold i forbindelse
med webpublisering av foto. Museene hadde frist til 1. mars 2013 å svare på brevet.
Innenfor naturhistorie
Den 8. mai ble en milepæl i MUSIT-samarbeidet nådd i og med at alle universitetsmuseenes
karplantesamlinger for første gang ble samlet i én database. Databasen inneholder ca. 1,1 millioner
belegg. Faggruppen for karplanter, fagmiljøene ved museene og utviklere i MUSIT har gjort en
kjempeinnsats med å få dette til.
Karplantedatabasen danner utgangspunktet for en omforent sopp- og lavadatabase som er under
(videre)utvikling. Soppsamlingene ved to av museene, NTNU Vitenskapsmuseet og Naturhistorisk
museum, ble migrert til den nye sopp- og lavdatabasen i 2012.
Databasen og applikasjonen for entomologi/ insekts-samlingene ved museene, som ble utviklet i
2012, testes på reelle data i disse dager.
Faggruppen som har vært nedsatt for å utarbeide en behovsbeskrivelse og første kravspesifikasjon
til en felles forvaltningsmodul innen naturhistorie leverte sin rapport i fjor. Rapporten har vært fulgt
opp av et vellykket seminar i februar 2013. Koordineringsgruppen vil vurdere hvordan man best
går videre med dette arbeidet basert på rapporten og innspillene på seminaret.
Innenfor kulturhistorie
Den felles arkeologiske gjenstandsbasen har fått utvidet funksjonalitet som gjør at stadig flere
brukere og seksjoner ved museene tar den i bruk, bl.a. magasinforvaltere og konservatorer. Basen
inneholder per i dag ca. 1,4 millioner gjenstandsposter, hvorav ca. halvparten publiseres på web.
Gjenstandsbasen har også i 2012 fått lagt til ny funksjonalitet for å støtte opprydnings- og
kvalitetssikringsarbeidet ved museene, f.eks. så har man tatt i bruk en felles tabell for
stedsinformasjon, inkludert koordinater (geotagging).
I tillegg til den arkeologiske gjenstandsbasen har det blitt arbeidet med applikasjonene for
topografisk arkiv og fotobasen i MUSIT, og begge applikasjonene har fått utbedret funksjonalitet.
Som ledd i det å gjøre museenes samlinger kjente og tilgjengelige på web, har det blitt gjort et
forarbeid som gjør det mulig å søke opp innholdet i samlingene gjennom Google-søk. Først ute
med dette var numismatikksamlingene.

Forslag til vedtak: Årsberetningen tas til etterretning.
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SAK NO:

V-SAK 2/1-2013

FRA:

SEKRETARIATET FOR MUSIT

TEMA:

FORLENGELSE AV GJELDENDE MUSIT-AVTALE

DATO:

8. MARS 2013

CC:

Bakgrunn
I avtalen om MUSIT inngått av rektorene ved de samarbeidende universitetene står det bl.a. følgende:
Denne samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1 2010 og for en periode på to år. I løpet av
denne perioden skal avtalen vurderes for evt. revisjon. Revidert avtale skal godkjennes
av årsmøtet og ha tilslutning fra minst fire av museene.

På denne bakgrunn nedsatte UHR M i oktober 2012 en gruppe som skal evaluere MUSIT. Gruppens arbeid
ventes å være ferdig i mai 2013.

I sitt møte 12. desember 2012 vedtok styret å foreslå overfor årsmøtet at nåværende MUSIT-avtale
forlenges ut 2013. Bakgrunnen for vedtaket er at styret mener at den ovenfor nevnte evalueringen av MUSIT
og den nylig gjennomførte utredningen av ny IT-arkitektur ved MUSIT vil være sentrale for hvordan en
eventuell ny MUSIT-avtale bør være utformet. En forlengelse av avtalen vil også være viktig av hensyn til
forutsigbarheten for de involverte, budsjettåret og det faktum av årsmøtet først kommer sammen i mars.
Forslag til vedtak: Nåværende MUSIT-avtale forlenges ut 2013.
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SAK:

V-SAK 3/1-2013

FRA:

SEKRATARIATET FOR MUSIT

TEMA:

BUDSJETT OG REGNSKAP FOR 2012 OG FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013

DATO:

4. JANUAR 2013

Regnskap for 2012 og forslag til budsjett 2013
Budsjett
2012

Regnskap
2012

Budsjett
2013

Kommentar

Inntekter

Overført fra tidligere år

2 841
2 023
2 023
1 205
516
1 104

2 841
2 023
2 023
1 205
516
1 104

2 841
2 023
2 023
1 205
516
592

Sum inntekter

9 712

9 712

9 200

Ekstrasatsing på kulturhistorie

6 877
900
13
70
500
753
599

6 371
862
8
90
218
972
599

7 665
912
13
90
60
230
230

Sum utgifter

9 712

9 120

9 200

UiO
UiB
NTNU
UiT
UiS

Utgifter
Lønn
Driftskostnader
Programvare
Reiser, møter m.v.
Websatsing/ Tilgjengeliggjøring
Ekstrasatsing på naturhistorie

Note 1

Note 2
Note 3
Note 4
Note 5

Note 1
Underforbruk i lønn i 2012 skyldes permisjoner. Som tidligere varslet endres timeprisen i USIT for UHRoppdrag fra 700 til 730 kr. fra 1.1.2013.
Note 2
Økningen i reiser etc. skyldes bl.a. utgifter til reiser for eksterne medlemmer i gruppen som utreder ny ITarkitektur.
Note 3
Hvis midlene til websatsing/ tilgjengeliggjøring ikke er fordelt på prosjekter innen utgangen av mai 2012,
fordeles de mellom kultur- og naturhistorie til andre formål.
Note 4
Ekstrasatsingen innen naturhistorie videreføres. De ekstra midlene går bl.a. til et seminar planlagt i februar.
Overforbruket i 2012 er dekt ved å hente midler fra websatsing/ tilgjengeliggjøring.

Note 5
Ekstrasatsingen innen kulturhistorie videreføres. Koordineringsgruppen for kulturhistorie vil komme tilbake til
forslag til bruk av midlene.

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2012 godkjennes og budsjettet for 2013 vedtas.
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