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Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 10. september 2020
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Tove Kristin Karlsen, UiO

Meldt forfall: Ingrid Iren Eide, NTNU

V-sak 50/10-2020
Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte 14. august 2020.
Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 51/10-2020 Orientering og forberedelse av universitetsdirektørenemøte
den 11. september.
Tore Burheim orienterte om arbeidet med Alternativ 2 og 3. Det er nedsatt en liten arbeidsgruppe
mellom IT-avdelingene på NTNU og UiB som vurderer alternativet med overføring av
leveranseansvaret for MUSIT.
Deres Foreløpige vurderinger:
• Kritisk til overtagelse av eksisterende løsning (kompetanse, risiko, teknologi)
• Anbefaler fortsatt drift hos USIT av gammel løsning
• Vil ikke konkludere på valg mellom kjøp, delvis kjøp/åpen kildekode eller
skreddersøm. Men, hvis mulig å dekke 80% funksjonalitet gjennom kjøp, så
anbefales kjøp sammen med integrasjoner og noe skreddersøm/åpen kildekode for
tilleggsfunksjonalitet.
• Vektlegge modularitet og framtidsrettet teknologi, programmerbare grensesnitt,
skyteknologi (Ref nye Språksamlingane, nettordbøkene)
• Arbeidet bør utføres etter moderne prinsipper for smidige, kryssfunksjonelle
team, der teamet sammen med produkteier gjør løpende prioriteringer.
• Forventer økte kostnader i en overgangsperiode.
Arbeidsgruppen forventer å levere utredningen på Alternativ 2 og 3 ca. ei uke før eiermøte den 2.
oktober 2020.
Tove Kristin Karlsen orienterte om arbeidet med alternativ 5. Museene i Oslo, Kulturhistorisk
museum og Naturhistorisk museum, sammen med USIT, vil stå i spissen for en forbedring av
styring på bestillingsprosessen og IT-løsninger. Alternativ 5 har blitt presentert for
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museumsdirektørene av Håkon Glørstad (Kulturhistorisk museum). Museumsdirektørene ønsker
å diskutere Alternativ 5 sammen med Alternativ 2 og 3 når de foreligger.
Vedtak: Tore Burheim formulere noen punkter om arbeidet med alternativ 2 og 3 som legges inn
i Power Pointen for møtet den 11. september. Det arbeides videre med bakgrunnsnotatet om
MUSIT-samarbeid, og de fire ulike moduler for videreføring av MUSIT-samarbeid frem mot
eiermøte den 2. oktober.

V-sak 52/10-2020 Samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon
(MUSIT) utgår 31.12.2020. Diskusjonen om eventuelt forlengelse av avtalen
frem til årsmøtet 2021.
Vedtak: Styret anbefaler overfor eierne at samarbeidsavtalen forlenges til årsmøtet 2021, hvor et
forslag til en eventuell ny avtale legges frem.

O-sak 53/10-2020 Forlengelse av styrets engasjement frem til årsmøtet 2021
Vedtak: Forslaget om forlenging av styrets engasjementet frem til årsmøtet 2021 sendes på
sirkulasjon til universitetsdirektørene.

D-sak 54/10-2020 Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt.

Oslo 10.11.2020
Susan Matland / Sekretær for styret for MUSIT
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Løsningsforslag for MUSIT alternativ 2 og 3. Notat fra arbeidsgruppe NTNU
og UiB, september 2020.

Løsningsforslag for MUSIT alternativ 2 og 3. Notat fra arbeidsgruppe NTNU
og UiB, september 2020.

Løsningsforslag for MUSIT alternativ 2 og 3
Arbeidsgruppe NTNU og UiB, september 2020
Stein Stendahl (NTNU), Anders Christensen (NTNU) og Nina Kaurel (UiB)
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Funn og anbefalinger

Foreslått løsningsmodell
1) Drift av eksisterende løsninger forutsettes ivaretatt av nåværende driftsorganisasjon. Ved
utviklingen/overgang til oppdaterte, nye applikasjoner vil man gradvis avvikle og nedskalere
dagens foreldede løsninger.
2) Det anbefales at man velger en eller to eksisterende internasjonale løsninger og flytter
datasamlingene inn i disse. Det er allerede utført ett omfattende kartleggingsarbeid for dette
alternativet i regi av Faglig referansegruppe for MUSIT styre. Jf rapporten Kartlegging av
alternative Collection Management Systems. Det anbefales at man tar utgangspunkt i denne
rapporten. Mye peker i retning av man må velge to ulike løsninger, en for de naturhistoriske
samlingene og en for de kulturhistoriske samlingene.
3) Se «Alternativ 2. Flytte forvaltning og kjøp av en kommersiell eller open source løsning» og
«Alternativ 3. Flytte forvaltning med fortsatt skreddersydd løsning» for begrunnelser av valgte
løsningsmodell.

Foreslått plan

En flytting av ansvaret av en så stor og kritiske applikasjonsportefølje, i parallell med nødvendige
organisatoriske endringer vil ta tid og medføre en omstruktureringskostnad. Vi forventer en økning på 34 millioner pr år i en overgangsperiode på 3 år, i forhold til dagens kostnader på 11 mill pr år. I tillegg
kommer kostnader knyttet til ekstern løsning.
Se for øvrig «Tidsplan for gjennomføring av anbefalt løsning» for detaljer om planen, og punktet
«Økonomi» for detaljer om økonomien.
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Foreslått organisering
1) Museums-IT er stabile løsninger som skal utvikles og forvaltes i mange år. Det er derfor anbefalt
at man i størst mulig grad etablerer et fast DevOps kjerneteam som kan jobbet etter smidige
prinsipper for produktutvikling.
2) For å sikre en omforent og tydelig prioritering må de museumsfaglige vurderingene av hva som
skal prioriteres løpende gjøres av en eller to produkteiere med god IT forståelse i kombinasjon
med faglig bakgrunn. Ved flere samtidige ønsker og behov må produkteier ha mandat til å
beslutte hva som gjøres først. Produkteier disponerer tilgjengelig budsjett pr fagområde.
3) Øvrig organisering av MUSIT er ikke denne gruppen kvalifisert til å vurdere, men funnene i
Deloitte rapporten tilsier at man bør vurdere endringer.

Risiko og usikkerhet
1) Avgrensingen i tid gjør at gruppen har gjort endel antagelser. Dette medfører en risiko for at
foreslått plan kan være optimistisk i forhold til tid og kostnad.
2) Usikkerheten i forhold til valg av leverandør og løsning medfører risiko i forhold til plan,
fremdrift og økonomi.
3) Dårlig organisering, uavklarte ansvarsområder og uklare beslutningslinjer vil medføre risiko for
forsinkelser.
4) Det er risiko knyttet til tidsbruk ved en eventuell anbudsprosess.
5) Modellen med leveransefrist som førende prinsipp medfører at man vil måtte kutte i ønsket
funksjonalitet for å rekke fristen. Dette vil medføre risiko for at den nye løsningen ikke vil være
like funksjonsrik som den gamle i en periode.
6) Det er en risiko for at USIT ikke har mulighet til å forvalte og drifte eksisterende system i en
overgangsperiode som skissert.

1. Bakgrunn og oppdrag
Basert på en sterkt kritisk evalueringsrapport utarbeidet av Deloitte og levert i juni 2019 besluttet
MUSIT sitt eiermøte 28. februar 2020 å vurdere alternative driftsmodeller for fremtidens MUSITsamarbeid.
Følgende alternativer ble skissert:
1) Fortsette dagens modell. Videreføring av MUSIT systemer med totalansvar for leveranse og
tilpasninger hos MUSIT organisasjon med USIT som underleverandør -flat finansiering (dagens
modell)
2) Flytte forvaltning og kjøp av en kommersiell løsning. Migrering til et eller to systemer i markedet
med totalansvar for leveranse og tilpasninger hos en UiX aktør (ikke UiO USIT) - økt finansiering
3) Flytte forvaltning med fortsatt skreddersydd løsning. Videreføring av MUSIT systemer med
totalansvar for leveranse og tilpasninger hos en UiX aktør (ikke UiO USIT) - økt finansiering
4) MUSIT avsluttes som felles løsning. Avslutte MUSIT slik det er nå og overlate til det enkelte
universitet ut fra sitt (sine) museums behov mm å utvikle og drifte egne systemer for
samlingsdatabaser.
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UiB og NTNU, ved IT-sjef Håkon Alstad og IT-direktør Tore Burheim fikk i oppdrag fra MUSIT-styret å
gjøre en vurdering av konsekvenser gjennomførbarhet av alternativ 2 og 3. På bakgrunn av dette ble det
satt sammen en arbeidsgruppe fra UiB og NTNU, gruppens arbeid er oppsummert i denne rapporten.
Følgende mandat ble gitt til arbeidsgruppen:
1) Vurdere forutsetninger og konsekvenser av hva en overtagelse av MUSIT-programvaren vil
innebære samt videre realisering innen de overordnede målene MUSIT samarbeidet har.
2) Konkretisere en mulig plan for en slik overtagelse.
3) En videre realisering kan bygge på fortsatt skreddersøm, en integrert løsning med en eller et
fåtalls kommersielle systemer kombinert med skreddersøm og/eller åpen kildekode, eller en ren
kommersiell løsning. Det er en forutsetning at man legger til grunn en fremtidsrettet moderne
teknologisk løsning.
4) Gruppen står fritt til å foreslå endringer i produktorganisering, leveranse- og forvaltningsmodell
mv.

2. Eksisterende løsning
MUSIT -programvaren består strukturelt av en Delphi-applikasjon og en Oracle-database i bakkant. Over
tid har det blitt implementert ca 12 unike varianter av denne klienten som forvaltes og videreutvikles for
seg. I hver av klientene er det flere ulike samlinger og tjenester. Dette er den løsningen som etter hvert
skal erstattes av nye moduler.
Erstatning av eldre løsning er planlagt erstattet av en Java-applikasjon med Javascript som frontend og
med PostgreSQL som database, her er utvikling startet og en modul er levert og i bruk og flere er under
utvikling.
Gruppen har ikke vurdert den eksisterende løsningene i detalj, men vi vet at det ligger en stor oppgave i
å flytte løsningene over til moderne teknologi.
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3. Vurdering av alternativ 2
Flytte forvaltning og kjøp av en kommersiell løsning. Migrering til et eller to systemer i markedet med
totalansvar for leveranse og tilpasninger hos en UiX aktør (ikke UiO USIT) - økt finansiering
Det er allerede utført ett omfattende kartleggingsarbeid for dette alternativet i regi av UIT. Jf rapporten
Kartlegging av alternative Collection Management Systems. Det anbefales at man tar utgangspunkt i
denne rapporten, og sammen med museene velger ett eller to av disse alternativene. Mye peker i
retning av man må velge to ulike løsninger, en for det naturhistoriske miljøet og en for kulturhistoriske
miljøet. Det ser ut til å finnes flere alternativer for natur, mens det er mer uklart om det finnes noe
ferdig for kultur og man må ta høyde for at det kan måtte lages egne løsninger for dette området.
Vi tenker at vi kan jobbe med de to områdene i parallell. Prosessen med å velge system er den der man
har minst kontroll på tidsbruken, især dersom man velger en modell som forutsetter at man anskaffer
via offentlig tilbud.
Alternativt kan man ta sikte på å ta i bruk et eksisterende, open-source, system fra et universitet eller fra
et konsortium av universitetsmuseer. Da kan man sikte på et system som man med egne utviklere kan
bygge tilleggsfunksjonalitet for norske særforhold.
Gruppen anser alternativ 2 som det beste alternativet pr i dag.

4. Vurdering av alternativ 3
Flytte forvaltning med fortsatt skreddersydd løsning. Videreføring av MUSIT systemer med totalansvar
for leveranse og tilpasninger hos en UiX aktør (ikke UiO USIT) - økt finansiering

Alternativ 3a) Flytte forvalting og utvikler eget nytt, skreddersydd system.
Et alternativ der man starter fra bunnen av anses som tidkrevende, kostbart og med høy grad av
usikkerhet. Gruppen anbefaler ikke denne løsningen.

Alternativ 3b) Flytte forvalting og utvikle videre på eksiterende kode fra UIO.
Dagens løsning er utviklet over flere tiår av et stabilt team, å overlevere en slik løsning vil være svært
tidskrevende. I dagens marked er dessuten kompetanse på teknologien som er benyttet i denne
løsningen vanskelig tilgjengelig, og det er ikke ønskelig for verken UiB eller NTNU å bygge opp denne
kompetansen internt.
Gruppen anerkjenner USIT sin kompetanse og deres betraktninger for overgang til ny teknolog. Vi anser
det ikke som sannsynlig at en etablering av en ny organisasjon med nye personer vil kunne øke
kvaliteten og hastigheten på dette arbeidet.
Gruppen anbefaler ikke denne løsningen.
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5. Tidsplan for gjennomføring av anbefalt løsning

Gruppen anbefaler at man velger alternativ 2. Flytte forvaltning og ta i bruk en kommersiell eller open
source løsning og foreslår følgende plan for gjennomføring
1) (Varighet: 6-12mnd) Oppstartsprosess. En prosjektleder utpekes til å lede prosessen og etablere
teamet. Prosjektleder får også ansvar prosessen med å velge løsninger som skal tas i bruk, og må
få med seg en prosjektgruppe til å bistå i dette arbeidet. Målet må være at
prosjektorganisasjonen er overflødig når teamet er godt etablert.
a. (Varighet: 3-6 mnd) Et mottagende team må etableres(ansettes).
Teamet må ha museumsfaglig kompetanse som gjør det i stand til å bidra til vurdering
av tredjepartsløsninger. Det må være tilgang på ressurser som har kunnskap om
eksisterende løsninger. I tillegg må teamet bemannes med nye IT ressurser som er
ansvarlig for den gradvise overgangen til nye løsninger.
b. (Varighet: 1-3 mnd) Parallelt med etablering av nytt leveranseteam må det etableres en
kort beslutningsvei fra eierorganisasjonene til teamet. Det er viktig at inngangen til
teamets backlog er via en uttalt og beslutningsdyktig produkteier som har god
kjennskap både til museumsdomenet og IT-utviklingsarbeid. Denne produkteieren må
være tilknyttet det museet som er i samme by som teamet. Det kan være
hensiktsmessig med to produkteier, en for kultur og en for natur, dersom man lander på
ulike løsninger for de to områdene.
c. Etablere samarbeidsavtale med USIT om drift og forvaltning av eksisterende løsning i 3
år
2) (År 2 og 3) Fortløpende overgang fra gammel til ny løsning i henhold til beslutninger og rigging
av organisasjonen som er gitt i forrige punkt.
Gruppen anbefaler at prosjektet styres strengt på tid med et mål om at overgangen til nye systemer og
organisasjon er ferdigstilt innen tre år. Etter det kan teamet hos USIT avvikles og all drift og
videreutvikling gjennomføres av ny organisasjon. Med streng tids- og kostnadsstyring er det sannsynlig
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at man vil måtte forenkle noe av funksjonaliteten i første omgang, men dette kan man fortsette å
utvikle/tilpasse etter at alle data er over i ny løsning.

6. Økonomi
Dagens budsjett er på ca 11 millioner, inkludert administrasjon og drift. Det anbefales at dette økes i en
overgangsperiode for å korte ned overgangen til ny løsning, med målsetning om å være ferdig i løpet av
3 år. All økning vil gå til etablering av nytt team og kostnader til anskaffelse av nye løsninger mens man
fortsatt må dekke kostnadene til en nedskalert versjon av det eksisterende teamet.
Følgende punkter vil diktere kostnadene:
1) Det anbefales at det mottagende teamet etableres med 6 personer og opprettholder denne
kapasiteten i minst tre år.
2) Det vil bli behov for en prosjektleder i det første året.
3) Parallelt opprettholdes kun driftskapasitet hos USIT i inntil 3 år for å ivareta drift av dagens
løsning og bistå til konvertering av data fra gammel til ny løsning. Vi antar at det betyr at teamet
kan reduseres med tre personer, dette innebærer at vi reduserer dagens budsjett med 3
millioner.
4) Kostnader knyttet til ekstern løsning er av ukjent størrelse.
5) Brukerstøtte og opplæring må avklares, og ansvarlige må pekes ut og ressurser settes av. I tillegg
er det nødvendig med museumsfaglig kompetanse i forbindelse med tilleggsutvikling og
tilpassing av et system. Museene må forplikte seg til å bidra med og samarbeide om dette.
Kostnaden forventes dekket av den enkelte samlingseier.
Etter 3 års utvikling vil man, dersom man ikke ønsker ytterligere nyutvikling, trolig kunne fortsette
driften med et budsjett på 11 millioner justert etter inflasjon og generelle prisstigning. Det anbefales
likevel at man legger inn en moderat økning for å kunne ta høyde for noe videreutvikling også etter at
gammel løsning er utfaset. Driftskostnader vil være avhengig av de valg som tas relatert til kjøp av
eksterne løsninger og driftsplattform.
Det er viktig at økonomien er forutsigbar og langsiktig, da mesteparten av pengene vil brukes enten på
ansettelser eller innkjøp av programvare og ikke lett kan frigjøres igjen, men det vil også være mulig å
styrke et stabilt team med konsulentkompetanse i perioder for målrettet økning av leveransekapasitet.
Konklusjon: Vi forventer en økning på 3-4 millioner pr år i en overgangsperiode på 3 år, i forhold til
dagens kostnader på 11 millioner pr år. I tillegg kommer kostnader knyttet til ekstern løsning.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.
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Fremtidig modell for drift og utvikling av en Collection Management
System (CMS) for universtetsmuseene: Fem ulike modeller. En
oppsummering.

Fremtidig modell for drift og utvikling av en Collection Management System
(CMS) for universitetsmuseene: Fem ulike modeller. En oppsummering.
1. Alternativ 1, 2, 3, 4, og UiOs alternativ 5.
1. Fortsette dagens modell
Videreføring av MUSIT systemer med totalansvar for leveranse og tilpasninger hos MUSIT organisasjon
med USIT som underleverandør - flat finansiering (dagens modell)
«Alternativ 1»
UiO i brev (19. juni 2020) signalisert at å videre MUSIT-systemer slik det er organisert er ikke aktuelt.

2. Flytte forvaltning og kjøp av en kommersiell løsning
Migrering til et eller to systemer i markedet med totalansvar for leveranse og tilpasninger hos en UiX
aktør (ikke UiO USIT) - økt finansiering
“Alternativ 2”
Arbeidsgruppen nedsatt av UiB og NTNU anbefaler alternativ 2.
 At det velges en eller to eksisterende internasjonale løsninger på CMS, og flytter datasamlingene
inn i disse.
 Det etableres et overgangs-prosjekt på 3 år, med en prosjektleder og mottagende teamet.
Økonomi:
 Forventer en økning på 3-4 millioner på år i prosjektperioden, i tillegg til dagens kostander på ca.
11 millioner på år.
 I tillegg kommer kostander knyttet til en eller flere ekstern CMS løsninger (muligens en for natur
og en for kultur).

3. Flytte forvaltning med fortsatt skreddersydd løsning
Videreføring av MUSIT systemer med totalansvar for leveranse og tilpasninger hos en UiX aktør (ikke
UiO USIT) - økt finansiering
«Alternativ 3»
Arbeidsgruppen nedsatt av UiB og NTNU anbefaler ikke alternativ 3. hovedsakelig på grunn av antatt
høye kostnader og tidkrevende utvikling, at det vil ta tid å bygge opp en slik kompetanse, og som vil
legger beslag på store ressurser.

4. MUSIT avsluttes som felles løsning
Avslutte MUSIT slik det er nå og overlate til det enkelte universitet ut fra sitt (sine) museums behov m.m.
å utvikle og drifte egne systemer for samlingsdatabaser
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«Alternativ 4»
Universitetsmuseene, med unntak UiO, er i hovedsak enige om at å legge ned MUSIT-samarbeidet ville
være både økonomisk kostbart, og et tilbakeskritt for forskning og forvaltning ved museene og
universitetene.

5. UiOs alternativ 5 (02.09.2020)
Avslutte MUSIT-samarbeid i sin nåværende form. UiO leverer en CMS etter en TSD-modell.
«Alternativ 5»
UiO, ved Kultur- og Naturhistorisk museum leder og koordinerer arbeidet i samråd med USIT. Det
opprettes en styringsgruppe hvor de deltagende universitetsmuseenes direktører utgjør medlemmene.
Det opprettes et brukerforum og et prioriteringsorgan.

2. De ulike alternativene; Pluss og Minus
Alternativ 1:
Etter innspill fra UiO er ikke Alternativ 1 et aktuell alternativ som skal vurderes videre.

Alternativ 2:
Pluss:




Minus:





Får de nyest og mest moderne systemer
Kan gi lavere kostander på sikt
Får en løsning som allerede fungerer slik at man slipper å vente på at noe skal utvikles
Blir en del av et større «samfunn» / brukerbase
Tidkrevende anskaffelsesprosess
Parallell drift av gammelt systemet en stund
Sannsynlig deling av natur og kultur
Ikke en løsning som er tilpasset museenes daglige drift

Alternativ 3:
Pluss:




Minus:





Har full kontroll
Ta vare på eksisterende investering
Ny utviklermiljø og ledelse
En løsning som er tilpasset til museenes behov
Høye kostnader
tidkrevende utvikling
En overgangsfase vil forsinke prosjektet
Kompetanse på dagens løsning (Delphi) er mangelvare og det er ikke ønskelig å bygge denne
kompetansen.

Alternativ 4:
Universitetsmuseene, med unntak UiO, ønsker ikke å legge ned MUSIT-samarbeidet.
Pluss:
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Minus:
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Mindre administrasjon
Kan få en løsning som er tilpasset hvert enkelt museum
Universitetsmuseene sattes bare på sitt eget behov for en CMS
UiO ser det som lettere å knytte til seg andre samarbeidspartner
Kostbart
Mindre samarbeid mellom museene
Fare for avvikende datastandarder, ved at hvert museum lager sitt eget system
En skadeliggjøring av den lovpålagte arkeologiske utgravingsvirksomheten og fare for
forvaltningsansvar
Museenes rolle som leverandør av data og kontaktfelt for bl.a. NIKU (norsk institutt for
kulturminneforskning), Riksantikvaren (RA), GBiF (Global Biodiversity Information Facility), og
Artsdatabanken (ADB), vil kunne sviktes
Museene, med unntak UiO, oppfatter dette som og et tilbakeskritt for forskning og forvaltning
ved museene og universitetene

Alternativ 5:
Pluss:
 UiO tar en tydeligere ansvar og tar på seg en koordinerende rolle
 Mindre administrasjon
 Billigere utvikler priser
Minus:
 Rent kjøp av tjeneste fra UiO for de andre museene
 ikke et reelle samarbeid
 Fremdeles samme utvikler miljø

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møte.

12

MUSIT. Sakspapir - Styremøte 29.10.2020

MUSIT-SAKSFRAMLEGG
SAK NR:
FRA:
TEMA:
NOTATDATO:
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2020

O-Sak 58/11-2020
SEKRETARIATET FOR MUSIT

Museumsdirektørens tilbakemelding om framtidig drift av MUSIT
23.10.2020
29.10.2020

Museumsdirektørens tilbakemelding om framtidig drift av MUSIT
Universitetsdirektørene har bedt museumsdirektørene om i felleskap å vurdere de ulike
alternativene for fremtidig organisering av arbeidet med museenes samlingsdatabaser, og gi en
anbefaling til valg av fremtidig modell for drift og utvikling.
Museumsdirektørene møtte til et Teams-møte fredag 16.10 og diskuterte de ulike
alternativene. I møtet ble de fem alternative modellene for framtidig drift og utvikling av MUSIT
diskutert. Det ble raskt klart at det kun er to reelle alternativer: alternativ 2 og alternativ 5, og
videre i notatet vil kun disse alternativene behandles. Det er imidlertid ikke enkelt eller
uproblematisk å velge mellom alternativ 2 og 5, og begge har både fordeler og ulemper.
I anbefalingen fremgår det at museumsdirektørene ikke kan stille seg samlet bak et av
alternativene, men vurderer disse ulikt. Museumsdirektørene er likevel enige om at en nasjonal
løsning og et nasjonalt samarbeid der alle universitetsmuseene er med, er det beste for MUSIT.
Begge alternativene vil sikre nasjonalt samkjørte datasett. Museumsdirektørene stiller dermed
samlet bak at vi ønsker et fortsatt samarbeid i forlengelsen av det gode faglige samarbeidet
gjennom mange år. Hverken alternativ 2 eller 5 rokker ved dette prinsippet.
Alternativene
For enklere å forstå den videre diskusjonene av alternativ 2 og 5, er det vesentlig å få fram at
flere museumsdirektører uttrykker en usikkerhet knyttet til USIT slik de kjenner det per i dag,
og USITs styring og organisering. Enkelte direktører mener det hefter større usikkerhet til
styringen av prosjektet generelt.
Alternativ 2
Fordelene som flere museumsdirektører trekker fram ved alternativ 2, er en profesjonalisering
av IT- og systemkunnskap som behøves for raskt og effektivt kunne utvikle MUSIT i henhold til
universitetsmuseenes framtidige ønsker. En ekstern aktør med solid erfaring fra systemutvikling
innen digital samlingsforvaltning vil være avgjørende for langsiktig satsning på dette feltet.
Alternativ 2 oppfattes av flere direktører som framtidsrettet og å innebære en tydelig
profesjonalisering av det digitale samlingsarbeidet ved museene. Innenfor de
naturvitenskapelige samlingene har en noe erfaring med dette allerede og vi vil kunne bygge
videre på det arbeidet. Imidlertid har vi lite erfaring innenfor de kulturhistoriske samlingene.
Alternativet medfører at vi må jobbe med hvordan vi skal organisere det nasjonale samarbeidet
slik at vi får en god driftsorganisasjon.
Usikkerheten til dette alternativet knytter seg i hovedsak til at det skal kjøpes løsninger eksternt
og at det ikke er gjort realitetsvurderinger av hvordan dette vil komme til å fungere. Dermed er
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det vanskelig å forutsi konsekvenser av dette valget. Det eksisterer få ferdigutviklede systemer
for kulturfeltet, det må derfor gjøres et større utviklingsarbeid for disse samlingene. Dette
alternativet krever også en ytterligere utreding og det knytter seg store kostnader til dette.
Overføringen av kunnskap til ny aktør vil være tidkrevende. En forutsetning for alternativ 2 vil
være et fortsatt godt samarbeid mellom universitetsmuseene om digitalisering av våre
vitenskapelige samlinger.
Alternativ 2 vil trolig innebære en splitting av databaser for natur og kultur, og en må gå bort
fra felles løsninger. Imidlertid vil dette trolig tvinge seg frem som en måte å jobbe på i
framtiden uansett hvilket alternativ som velges. Det viktige er at kultur- og naturfeltet
sidestilles og at begge felt får en tilfredsstillende fremdrift uavhengig av systemene som
benyttes.
Alternativ 5
Fordelene vedr alternativ 5, er at dette er et allerede velkjent system som nyttiggjør de
investeringene som allerede er gjort i systemutviklingen. Det vil basere seg på MUSIT
erfaringene, men nå med UiO som systemeier. Dette alternativet vil kunne trekke på den
opparbeidede kompetansen som finnes i USIT og det vil ikke være behov for innkjøp av
eksterne løsninger. USIT har god kjennskap til og kunnskap om MUSIT og behovene
universitetsmuseene har. Enkelte av museumsdirektørene mener at det også er en fordel at
eierskapet av MUSIT flyttes til museumsdirektørene – og vil gi muligheter for tettere involvering
og forenkling av strukturen. I dag er det for mange nivåer og uklare roller innad i MUSIT. Det
knyttes imidlertid en usikkerhet til hvordan denne organisasjonen vil fungere i praksis når UiO
vil overta som systemeier og påtar seg den daglige driften av dette.
I alternativ 5 vil det i større grad være mulig å realisere en felles løsning for natur og kultur slik
det har vært jobbet med i mange år. Men det vil trolig bli nødvendig med delte løsninger
uansett, siden en innen natur allerede jobber med eksterne løsninger.
Innvendingen mot alternativ 5 knytter seg særlig til USIT, og alternativet gir ingen indikasjoner
på hvordan kjente utfordringer, som for eksempel utviklingsfart, skal løses. Det er heller ikke
skissert i alternativ 5 hvordan en tenker seg at ny organisatorisk struktur skal løse problemene
som i dag eksisterer i USIT. Dagens utfordringer med USIT oppfattes av direktørene å ikke kun å
være organisatoriske, funksjonsdyktighet anses også som et stort problem. Samtidig påpekes
det at MUSITS styringsmodell også er en utfordring. Det stilles også spørsmål ved om USIT
klarer å være nok fremtidsrettet i et fagfelt der utviklingen går raskt. Det følger også en
betydelig kostand til utviklingen av USIT, og erfaring tilsier at utviklingstakten er for langsom.
Museumsdirektørene ved NTNU, UiS og UiT er skeptiske til alternativ 5 og stiller spørsmål om
USIT vil kunne levere det som behøves. Museumsdirektørene ved UiO ser en vilje i USIT til å
gjøre de endringer og gjennomføre de prosesser som må til, og har tro på at USIT vil kunne
levere på det nivået som MUSIT krever.
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Oppsummering
Museumsdirektørene vurderer alternativene ulikt, og stiller seg derfor ikke samlet bak en
anbefaling.
Museumsdirektørene ved NTNU, UiS og UiT anbefaler alternativ 2 og ser dette som den mest
framtidsrettede løsningen og som det må jobbes videre med i MUSIT.
Museumsdirektørene ved UiO anbefaler alternativ 5 basert på den utviklingskompetansen som
eksisterer i USIT og der UiO påtar seg ansvaret for koordineringen av arbeidet i MUSIT videre.
Museumsdirektøren ved UiB anbefaler alternativ 5 med forutsetning om at detaljer knyttet til
dette kan og må drøftes.

Tromsø, 23. oktober 2020
Lena Aarekol, direktør Norges Arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, UiT
Ole Madsen, museumsdirektør Arkeologisk museum, UiS
Håkon Glørstad, museumsdirektør Kulturhistorisk museum, UiO
Jan Terje Lifjell, fungerende museumsdirektør Naturhistorisk museum, UiO
Henrik Von Achen, museumsdirektør universitetsmuseet i Bergen, UiB
Reidar Andersen, museumsdirektør Vitenskapsmuseet, NTNU

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.
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2020

O-Sak 60/11-2020
SEKRETARIATET FOR MUSIT
Regnskap 2. tertial 2020 for MUSIT
20.10.2020
29.10.2020

Regnskap 2. tertial 2020 for MUSIT
REGNSKAP FOR MUSIT
Tekst
Overført fra i fjor
Inntekt fra NTNU
Inntekt fra UiT
Inntekt fra UiB
Inntekt fra UiS
Inntekt fra UiO
Sum inntekter
Sum inntekter med overføringer
Investeringer
Leie datasystemer fra USIT
Driftskjøp
Kjøp av tjenester fra USIT (drift og utvikling)
Innleid personell
Andre fremmedtjenester
Kurs og seminarer
Reisekostnader
Diverse kostnader
Sum driftskostnader
Sum totalt
Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostn. Overhead
og adm. kostnader
A: Drift og nødvendig vedlikehold av gammel
eksisterende MUSIT-løsning
B: Drift, vedlikehold og feilretting av ny MUSITløsning
C:Videreutvikling
Sum drift
Sum kjøp av tjenester fra USIT
Infrastruktur fra USIT

Perioden 1.1.-31.8.2020
Regnskap 2020
-105
-2 539
-1 513
-2 539
-649
-3 567
-10 807
-10 912
0
1 248
0
6 724
89

Tall i hele tusen

Budsjett 2020

6
17
8 084
-2 828

Regnskap 2020
795

Noter

-105
-2 539
-1 513
-2 539
-649
-3 567
-10 807
-10 912
0
1 800
0
8 936 Se spesifikasjon i egen tabell under, Note 1
100 Note 2

76 Note 3
10 912
0

Budsjett 2020

Noter

1 255

1 235

1 229 1 350 timer budsjettert 2020

638
4 057
5 929
6 724
1 248

1 229 1 350 timer budsjettert 2020
5 223 5 740 timer budsjettert 2020
7 681 8 440 timer budsjettert 2020
8 936
1 800

Note 1: Budsjett for 2020 er oppdatert til vedtatt budsjett for 2020 da budsjettet fra 1. tertial rapporten
hadde feil sum for kjøp av tjenester fra USIT. Kjøp av tjenester fra USIT er rettet fra 9,355 mill kr til
8,936 mill kr.
USIT har levert høyere timetall enn planlagt hittil i år. Dette medfører at USIT fryser videre arbeid med
nytt system, fokuserer på å ferdigstille sikring av data fra unimus.no (PROD 2 og 3), og bruker de
resterende timene til drift og vedlikehold på nytt og gammelt MUSIT ut året.
Note 2: Innleid personell. Produkteierrolle skal dekkes av disse midlere. Resterende midler på 11000
kroner overføres til kjøp av utviklingstimer fra USIT.
Note 3: Reisekostnader har blitt mindre enn forventet på grunn av COVID-19. Resterende midler på
59 000 kroner blir overført til kjøp av timer fra USIT.

Forslag til vedtak: Det fremlagte regnskap tas til etterretning.
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FRA:
TEMA:

O-Sak 61/22-2020
SEKRETARIATET FOR MUSIT

NOTATDATO:
MØTEDATO:

23.10.2020
29.10.2020

2020

Notat. MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status for hva som er gjennomført i
tidsrommet 1. september – 23. oktober 2020

Notat. MUSIT – utviklingsvirksomhet, kort status for hva som er gjennomført
i tidsrommet 1. september – 23. oktober 2020.
MUSIT-prod02 og MUSIT-prod03
Arbeidet med nye www.unimus.no nettsiden er i sluttfasen. Det står igjen å produksjonssette
de nye APIene for tilgang til de kulturhistoriske samlingene, og testing av disse. Arkeologi-APIet
kan testes her: https://www.unimus.no/api-utv/things/search?term=sverd&limit=10&offset=1 (=søk på
ordet 'sverd' og hvis de 10 første treffene i JSON-format).

Hva blir ikke med videre fra gamle unimus.no til nye www.unimus.no?
Ingen av løsningene for tilgjengeliggjøring av de kulturhistoriske samlingene videreføres. Dette
gjelder da Fotoportalen, Arkeologisøk, Etnografisøk (KHM) og Lorange (UM). I og med at Flash
ikke lenger er en støttet teknologi (etter 31.12.20) vil Flash-applikasjonene (Arkeologi,
Kultursøk, Kulturvitenskap og Mynt og medaljer) også forsvinne den 30. november.
USIT har forsikret oss om at arbeidet med å sikre viktig funksjoner/data fra Prod02 og Prod03 vil
være ferdig innen fristen den 30. november 2020.
Utvikling
De halvparten av utviklerne arbeider med sikring av MUSIT-Prod2 og MUSIT-Prod3. Derfor går
arbeidet med den nye evertebratmodulen sakte fremover. Det har vært hentet inn en
interaksjonsdesigner for å gjøre brukergrensesnittet mer intuitivt og enklere i bruk. Modulen
nærmer seg ferdigstillelse. Det gjenstår noe arbeid med brukergrensesnittet og integrasjon
mellom objekt og collectiong event.
Det har også vært jobbet videre med å utvikle søkene på nye MUSIT, for å få bedre og mer
relevante søk.
USIT og utvikling ut året
MUSIT kjøper utviklingstimer fra USIT.
USIT har levert høyere timetall enn planlagt hittil i år. Dette medfører at USIT fryser videre
arbeid med nytt system, fokuserer på å ferdigstille sikring av data fra unimus.no (PROD 2 og 3),
og bruker de resterende timene til drift og vedlikehold på nytt og gammelt MUSIT ut året. USIT
har lovet at de vil kunne ferdigstille arbeidet med PROD 2 og 3 innenfor avtalt tid (slutten av
november).
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Annet
Felles koordineringsgruppe:
 har hatt et møte den 13. oktober for å informere hverandre om hvordan de håndtere
prosessen med å diskutere de forskjellig alternativene lokalt.
 I tillegg, har de informert hverandre om arbeidet med å inngå en intensjonsavtale med
DigitaltMuseum som plattform for tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes
kulturhistoriske samlinger.
 Neste møte blir etter eiermøte den 4. november.
Import av data. Flere museer har levert inn store datasett til import i allerede eksisterende
løsninger. Dette arbeidet koordineres i stor grad av Vidar Bakken (USIT).
Styringsgruppemøte for ADED ble avholdt den 2. oktober.
Lederne for felles koordineringsgruppene, produkteier og daglig leder avholdt et møte den 23.
september og den 12. oktober for å ta en gjennomgang av RT-saker. Alle RT-saker har nå blitt
satt på vent da det ikke lengre er noen utviklere til å løse disse. Det er flere RT-saker som har
stått på vent i over ett år, og det begynner å bli et behov for å løse disse. Disse prioriteres i 2021.
Daglig leder og produkteier hadde et møte med USIT den 31. august, 14. september, og den
12. oktober.
Daglig leder og produkteier deltok på diverse TDWG (Biodiversity Information Standards)
workshops den 21.-25. september, og seminar den 19-13. oktober.

Notat 23.10.2020 / Susan Matland og Eirik Rindal
Forslag til vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.
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