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 Årsberetning MUSIT 2016 
 

1. Virksomheten 

2. Styret 

3. Økonomi og regnskap 

4. Hva er oppnådd i 2016 

5. MUSIT Ny IT-arkitektur 

 

0. INNLEDNING  

Universitetene gjennom sine museer forvalter de største samlingene i Norge innenfor en rekke 

fagfelt, bl.a. arkeologi, botanikk, geologi, etnografi, numismatikk og zoologi.  Samarbeidstiltaket 

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) skal være den sentrale forvalter av 

universitetsmuseenes samlingsdata, og skal tilby løsninger som gjør data lett tilgjengelig for bruk 

i forskning, forvaltning og formidling. 

 

Året 2016 har vært et travelt år med mange utfordringer for MUSIT. Gjennom arbeidet med å 

etablere ny IT-arkitektur for MUSIT, prosjektet «MUSITs Nye IT-arkitektur», har MUSIT 

kommet langt i å nå de strategiske målene som er nedfelt i MUSITs strategidokument 2014 - 

2017.  

 

1. VIRKSOMHETEN  

MUSIT er beskrevet i en avtale av 1.1.2014 mellom Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i 

Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Tromsø - 

Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Stavanger (UiS). Formålet med 

samarbeidstiltaket er å sikre drift, vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, 

og å legge til rette for deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. 

Gjennom dette samarbeidet er MUSIT et viktig nasjonalt tiltak for forvaltning av Norges 

nasjonale natur- og kulturarv og en infrastruktur som støtter disse universitetene i deres særskilte 

nasjonale ansvar om å bygge opp, drive og vedlikeholde museer med vitenskapelige samlinger i 

henhold til Lov om universiteter og høgskoler § 1-4.2.  
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MUSIT består av et styre, daglig leder og to koordineringsgrupper (hhv. naturhistorie og 

kulturhistorie). I tillegg etableres tverrfaglige referansegrupper ved behov som skal være en 

ressurs for MUSIT, med bl.a. å bistå med domenekunnskap under spesifiserings- og 

utviklingsarbeidet, samt fagfora som er det faglige nettverk for museene og MUSIT. Fagforaene 

fungerer som høringsinstanser i aktuelle saker for koordineringsgruppene og ledelsen i MUSIT. 

Driften av MUSITs portefølje av databaser og applikasjoner er lagt til Universitetets senter for 

informasjonsteknologi (USIT) ved UiO. 

 

2. STYRET  

I perioden 1.1.2016 til 31.12.2016 bestod styret i MUSIT av følgende personer: 

 Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU; nestleder)  

 Tor Holmen (Uninett)  

 Mari Høgestøl (Arkeologisk museum, UiS) 

 Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum, UiO)  

 Pål Vegar Storeheier (UiT; leder) 

 

 Varamedlemmer 

 Frode Arntsen (Bibsys) 

 Siri Jansen (Universitetsmuseet i Bergen, UiB)  

 Espen Uleberg (Kulturhistorisk museum, UiO)  

 

Styret har avholdt åtte møter i løpet av året; fem som videomøter og tre som fysiske møter. Styret 

har behandlet både større strategiske saker og viktige enkeltsaker. Styreleder Pål Vegar 

Storeheier og styret har nedlagt et betydelig arbeid knyttet til MUSITs nye IT-arkitekturprosjekt 

og samarbeidet med UiO/USIT.  I tillegg har nestleder Solveig Bakken vært bindeledd i 

forbindelse med kjøp av eksterne konsulenttjenester til MUSITs prosjekt Ny IT-arkitektur, der en 

i stor grad har benyttet NTNUs rammeavtaler for kjøp av IKT-konsulenttjenester.  

 

Styret gjennomførte sitt årlige dialogmøte med museumsdirektørene den 31. oktober i Tromsø.  

 

I det følgende gis en overordnet vurdering av resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2016. 

 

3. ØKONOMI, REGNSKAP OG RESSURSBRUK  

Totalbudsjettet for 2016 var på 20.574.000,- kroner, hvorav 10.860.000,- kroner er satt av til 

MUSITs drift og 9.860.000,- kroner til prosjektet Ny IT-arkitektur.  Ved utgangen av 2016 er 

summen av ubrukte midler avsatt til MUSITs drift og prosjektet Ny IT-arkitektur henholdsvis 

1.033.000,- kroner og 2.925.000,- kroner.  NTNU har betalt sin del av tilskudd til MUSITs Ny 

IT-arkitekturprosjektet i 2014 som er en årlig sum på 1.175.000,- kroner og skal overføres til 

2017. 
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MUSIT har en stabil og forutsigbar økonomi, men ressursene står ikke i forhold til de ambisjoner 

og krav som MUSIT har til å utarbeide et nasjonalt felles databasesystem for universitetets 

museer som skal ivareta deres ansvarsområder innenfor forskning, forvalting og formidling. 

I 2016 kjøpte MUSIT 3 929 timer til løpende driftstjenester og utvikling av IKT-løsninger og  

4 626 timer til IT-arkitekturprosjektet fra USIT.  Til sammen kjøpte MUSIT 8 554 timer fra 

USIT. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER – HVA ER 

OPPNÅDD I 2016  
Den følgende oversikten over status og resultater for 2016 er basert på handlingsplanen for 2016, 

IT-arkitekturprosjektet og den daglige virksomheten.  

 

Året 2016 har vært både travelt og med mange utfordringer. Arbeidet med samarbeidsformer og 

avtale mellom MUSIT og USIT har preget året og krevd mye tid av styreleder og daglig leder.  

 

Dette året drar museene nytten av arbeidet som MUSIT har nedlagt for å synliggjøre og utvikle 

samarbeid mellom MUSIT og museene, mellom museene og mellom ulike fagmiljø på tvers av 

museene. Opprettelse av tverrfaglige referansegrupper har hatt en meget positiv virking på 

samarbeid mellom de ulike fagmiljøene. MUSIT har lykkes med å være en arena hvor ulike 

fagmiljø, gjerne med forskjellige arbeidsfunksjoner, kan møtes for å diskutere og utveksle 

informasjon og ideer knyttet til forskning, arbeidsrutiner, felles utfordringer og andre museale 

arbeidsoppgaver. Databasesystemene som er utviklet og driftet av MUSIT har blitt en integrert 

del av museenes hverdag.  

 

©Arkeologisk museum. Gravhaug. Rogaland, Fosse, Time.  
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4.1 Koordineringsgruppene og dens aktiviteter 
Koordineringsgruppene er museenes organer i MUSIT. De er ansvarlige for forankringen ved 

museene og opprettelse av faggrupper/fagfora og referansegrupper som de arbeider tett sammen 

med for å realisere tiltakene i handlingsplanen og IT-arkitekturprosjektet. Medlemmer til 

koordineringsgruppene blir oppnevnt av museene og følger MUSITs styreperiode. I 2016 bestod 

Koordineringsgruppene i MUSIT av følgende personer:  

 
Koordineringsgruppe for naturfag 

 Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet (VM)  

 Geir Mathiassen, Tromsø museum – Universitetsmuseet (TM)  

 Eirik Rindal, Naturhistorisk museum (NHM; leder) 

 Jenny Smedmark, Universitetsmuseet i Bergen (UM) 

 

Koordineringsgruppe for kulturfag                                            

 Wenche Brun Arkeologisk museum (AM)  

 Stian Finmark (observatør fra Riksantikvaren) 

 Monica Hansen (TM) / Roger Jørgensen (TM)  

 Sonja Marie Innselset (UM) 

 Torkel Johansen (VM)  

 Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum (KHM; leder) 

 

 

Koordineringsgruppene har avholdt fire møter og behandlet enkeltsaker på sirkulasjon i løpet av 

året. Møtene deles gjerne i to med en første felles del og en andre del der natur- og kulturfag er 

delt for å diskutere fagspesifikke temaer. Dette er en arbeidsform som fungerer godt. I tillegg har 

lederne for koordineringsgruppene hatt jevnlige arbeidsmøter med MUSITs daglige leder. 

 

4.1.1 MUSITs faggrupper/fagfora og referansegrupper 

Koordineringsgruppene oppløste de tidligere faggruppene i oktober 2016. Faggruppenes 

ansvarsområder og arbeidsoppgaver har blitt overtatt av referansegrupper og fagfora. 

Faggruppene var i utgangspunktet ad hoc grupper som skulle arbeide med avgrensede deler av 

databaseløsningene. Denne rollen er nå overtatt av tverrfaglige referansegrupper som skal være 

en ressurs inn mot MUSIT, med bl.a. å bistå med domenekunnskap under spesifiserings- og 

utviklingsarbeidet, delta på arbeidsmøter og skape forankring for kravene de respektive museene 

har til videre utvikling. Faggruppenes andre rolle, som faglige nettverk for museene og MUSIT, 

vil bli ivaretatt av de nye fagforaene. Fagforaene vil også fungere som høringsinstanser i aktuelle 

saker for koordineringsgruppene og MUSIT. Fagforaene skal ikke jobbe direkte med 

utviklingsoppgaver, men vil være viktige faglige fora for diskusjon og dialog innen og på tvers 

av fag og museer.  

 

4.1.2 Handlingsplan for 2016  

Det var tidlig klart at arbeidet med IT-arkitekturen ville dominere arbeidet i 2016 og at dette ville 

kreve mye innsatts fra museene. Derfor prioriterte museene arbeidet med å rydde i lokale baser i 

påvente av å migrere gjenværende samlingsdata til MUSITs systemer. Denne type arbeid er 

tidkrevende, både for faglig kvalitetssikring av data, men også i forhold til rydding og 

©Universitetsmuseet i Bergen.           
Nål fra middelalderen. Bergen.  



MUSIT – SAKSFRAMLEGG  2017
 

 5 MUSITs årsmøte 22. februar 2017.  Sakspapirene. 

 

klargjøring av samlinger for en migrering, og i etterkant av en migrering for å teste at data har 

blitt migrerte tilfredsstillende.   

 

MUSIT, Botanikkbasen 

Lavapplikasjonen og Moseapplikasjonen  

Universitetsmuseet i Bergen (UM) og Naturhistorisk museum (NHM) har arbeidet med 

kvalitetssikring og klargjøring av museenes lav- og mosesamlingsdata for en migrering til Lav- 

og Moseapplikasjonene. Migrasjonen skal gjennomføres i første del av vårsemesteret.  

 

MUSIT, Zoologibasen 

Entomologiapplikasjonen 

Flere tiltak har blitt gjennomført for å utvikle MUSITs Entomologiapplikasjon. Tromsø museum 

har gjennomført en migrering av deres insektsamlinger og applikasjonen er blitt tilpasset slik at 

data fra samlinger som inneholder marine evertebratgrupper kan registreres i applikasjonen. I 

tillegg fikk Vitenskapsmuseet tilskudd fra Artsdatabanken til kvalitetssikre GEO-koordinatene 

på sine marine evertebratgrupper. Materiale skal migreres til entomologiapplikasjonen tidlig i 

2017.  

 

MUSIT, Arkeologibasen 

Universitetsmuseet i Bergen har arbeidet med å klargjøre materialet fra Bryggens Museum i 

forkant av en migrering til MUSITs Arkeologibase tidlig neste år. Dette materialet er en av de 

siste store kulturhistoriske samlinger som ennå ikke har blitt innlemmet i MUSITs-systemer. Når 

materialet er blitt migrert har MUSIT gjennomført et stort løft for å gjøre et viktig 

forskningsmateriale lettere tilgjengelig. 

 

Omforente referanselister (termlister) i MUSITs Arkeologbasen 

I flere år har museene arbeidet med å utarbeide omforente termlister for arkeologi, og felles 

termpister for Funnkategori, Periode og Materiale er blitt implementert.  Museene har blitt enig 

om en rutine for å legge til nye termer når det kommer inn nye gjenstandstyper. 

Vitenskapsmuseet (VM) har normert sine gamle gjenstandstermer og oversatt dem til engelsk. 

Det gjenstår nå å implementere disse termer for VM og rydde i de andre museenes mapper slik at 

materialet i Arkeologiapplikasjon ved alle museene blir oppdatert med disse normerte termene.   

 

Geografiregisteret 

I MUSITs databaser ligger det et hierarkisk geografisk register som inneholder de aller fleste 

land i verden, og i noen tilfelle også regioner (fylker) og kommuner. Dagens register for de 

naturhistoriske databasene er basert på GBiF sitt register fra ca. 2011 og begynner å bli utdatert, 

da flere nye land og områder er har kommet til siden 2011. I forbindelse med at flere nye 

samlinger migreres over til MUSIT-plattformen ser man at disse har geografiregister som ikke 

stemmer med det geografiregisteret som allerede finnes i MUSIT. En arbeidsgruppe ble nedsatt 

for rydde og oppdatere geografiregisteret som brukes i de naturhistoriske MUSIT-basene. 

Arbeidet har kommet svært langt og skal ferdigstilles etter nyttår. 

 

Unimus.no  

De naturhistoriske og kulturhistoriske samlingene tilgjengeliggjøres i egne portaler, og/eller i 

Artskart og GBiF-Norge. Det er en gledelig nyhet at museene via MUSIT har, ved årsskiftet 
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2016/2017, publisert over 1 million gjenstandsposter i Arkeologi-søk, har over 700 000 bilder i 

Fotoportalen (www.unimus.no) og over 2 700 000 objekt/belegg poster har blitt nedlastet av GBiF 

som ble hentet av Artskart/Artsdatabanken fra GBiF sin database.  

 

4.1.3 MUSIT-seminar  

MUSITs årlig seminar ble avholdt den 11. - 12. oktober 2016, med over 50 deltakere jevnt 

fordelt på naturfag og kulturfag.  

 

Det ble lagt opp et felles tverrfaglig program første dagen. Den andre dagen startet med separate 

møter for natur og kultur og avsluttet med felles program. Av foredragsholdere kan det nevnes at 

prosjektleder for prosjektet Ny IT-arkitektur, Line A. Sjo, fortalte om prosjektet og demonstrerte 

magasinmodulen. Anton Güntsch fra det Botaniske Museet i Berlin snakket om bruk av Stable 

Identifiers, Toril Loennechen Moen ved Artsdatabanken fortalte om arbeidet med 

Artsnavnebasen og hvordan det var knyttet opp mot universitetsmuseene, Torkel Johansen 

snakket om stedfesting, Marcus Smith fra det svenske Riksantikvarieämbetet om prosjektet 

Digital Arkeologisk Process, og tilslutt snakket Libby Ellwood, fra IDigBio om accelerating 

digitization of museum specimens through public participation. 

 

Dette var første gang at koordineringsgruppene for natur- og kulturfag avholdt et felles seminar. 

Tilbakemeldingen fra deltakerne var meget positive og de satte pris på at både natur- og 

kulturfagene satt sammen for å diskutere museumsrelaterte utfordringer.  

 

 
 

 

 

 

 

© Tromsø museum. ‘Bragavzai’. Amundsen – Ellsworth ekspedisjon. 1925-1925.  

http://www.unimus.no/
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4.2. Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene.  

Universitetsmuseene som institusjoner, er underlagt felles lovverk, retningslinjer og 

rammebetingelser, slik det er nedfelt i Universitets- og høgskoleloven, Kulturminneloven og 

ICOMs etiske retningslinjer. Universitetsmuseene er også underordnet felles nasjonale 

styringsparametere når det gjelder samlingsforvaltningen. Dermed står de enkelte 

universitetsmuseene overfor mange av de samme utfordringene i sin samlingsforvaltningspraksis. 

Universitetsmuseene er imidlertid seks separate institusjoner med ulikheter innen organisering, 

faglige virkeområder, samlingsforvaltningspraksis og rollefordeling. Det er dermed en utfordring 

å sikre en stabil og sammenlignbar kvalitet. Museenes utfordringer når det gjelder sikring og 

bevaring, og restansene forbundet med dette, har sammenheng med fravær av gode 

kvalitetssystemer. Fravær av gode kvalitetssystemer representerer også en risiko mht. økonomi, 

ressursbruk, kvalitet og omdømme. Kvalitetssystemer er derfor vesentlige verktøy som museene 

trenger for å løse sitt samfunnsoppdrag på en effektiv og hensiktsmessig måte. 

 

På oppdrag fra UHRM, gjennomførte MUSIT våren 2016 et forprosjekt for et Felles 

kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning. Rapporten fra forprosjektet ble 

levert til UHRM i april med en anbefaling om et eget prosjekt for å etablere et Felles 

kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning. Dette prosjektet bør kjøres 

parallelt og koordinert med prosjektet Ny IT-arkitektur.  

 

UHRM ba MUSIT om å ta på seg ansvaret for å lede et hovedprosjekt. MUSITs styre takket ja til 

oppdraget på styremøte den 23. juni. Arbeidet er planlagt med oppstart høsten 2017 og skal vare 

i ca. ni måneder.   

 

4.3 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid  

MUSIT skal legge til rette for deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. 

I 2016 har MUSIT samarbeidet med mange nasjonale og internasjonale aktører for å bidra til dette. 

 

 4.3.1 Norsk Kulturråd, Norveigiana og Europeana, og KulturIT  
Norsk Kulturråd er en viktig samarbeids- og nettverkbyggingsarena for MUSIT. Daglig leder 

holdt et innlegg på Kulturrådets fagdag Museer og Åpne Data om MUSIT og MUSITs prosjekt 

Ny IT-arkitektur. MUSIT bidrar med tekniske løsninger for å levere museenes kulturhistoriske 

data til Norvegiana og Europeana (http://www.kulturradet.no/europeana) via Norsk Kulturråd. 

MUSIT har hatt flere samtaler med Norsk Kulturråd om muligheter for eventuelt å legge ut 

museenes naturhistoriske materiale på lik linje med det kulturhistoriske materialet i disse 

portalene. I tillegg har MUSIT startet en dialog med KulturIT om å tilgjengeliggjøring deler av 

museenes samlinger via DigitaltMuseum (http://kulturit.org/).  

 

4.3.2 GBiF (The Global Biodiversity Information Facility) og Artsdatabanken 

Universitetsmuseenes naturhistoriske samlinger tilgjengeliggjøres gjennom Artsdatabankens 

portaler og GBiF-Norge. Samarbeidet med GBiF og Artsdatabanken er avgjørende for at 

museene skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag. GBiF, MUSIT og museene har i 2016, med støtte 

fra NHM, ferdigutviklet webportaler som museene kan bruke til å vise samlingene sine til 

forskere og det generelle publikum. 

 

http://www.kulturradet.no/europeana
http://kulturit.org/
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4.3.3 DINA prosjekt og KOKTA  

MUSITs IT-løsning skal ivareta nasjonale og internasjonale standarder for registrering og åpen 

deling av data, og er et åpent kildekode prosjekt. I tråd med dette, har MUSIT tatt kontakt med 

det svenske DINA-prosjektet og det finske KOKTA-prosjektet, som begge er åpen kildekode 

prosjekter for håndtering av naturhistoriske samlinger, for å diskutere muligheter for samarbeid.  

 

4.3.4 Riksantikvaren 

Riksantikvaren (RA) er en viktig samarbeidspartner for museene og MUSIT, og har i 2016 vært 

observatør i Koordineringsgruppe for kulturfag, i faggruppe for feltarbeid og i referansegrupper 

tilknyttet Ny IT-arkitektur. Dette samarbeidet fortsetter i 2017. 

5. MUSITS PROSJEKT NY IT ARKITEKTUR  
MUSITs Ny IT-arkitektur er et stort prosjekt med mange utfordringer som det har krevd mye av 

MUSITs styre, daglig leder og museene i 2016. Prosjektet har hatt flere utfordringer som har 

skapt store forsinkelser i forhold til opprinnelig tidsplan. Dette skyldes i hovedsak vanskeligheter 

med å få anskaffet konsulenttjenester, et større behov for kompetanseheving hos USITs utviklere 

enn først antatt, ulike forventninger hos MUSIT og USIT i forhold til leveranser og 

ansvarsfordeling og tid til å bygge gode IT-løsninger som senere vil forenkle prosessene.  

 

Samarbeid med og mellom museene har fungert utmerket. Museene har stilt opp og prioritert det 

pågående arbeidet. Det er spennende å se hvordan samspill utvikler seg både i og mellom  

museene. 

 

5.1 Bakgrunn 
MUSITs nåværende systemer og 

IT-arkitektur er utdatert og er 

ikke utformet i henhold til IKT-

politiske føringer eller 

overordnede arkitekturprinsipper 

(tjenesteorientering, 

interoperabilitet, tilgjengelighet, 

sikkerhet, åpenhet, fleksibilitet 

og skalerbarhet). MUSITs Ny 

IT-arkitekturprosjekt skal 

utarbeide en ny IKT-arkitektur 

basert på felles 

informasjonsstruktur og 

arbeidsprosesser fra museene.  

 

I styremøtet den 12. februar 2015 (D-sak 05/1-15 IT-arkitekturprosjektet) besluttet MUSITs styre 

å gjennomføre en todelt prosess i forbindelse med prosjektet for ny IT-arkitektur, bestående av et 

forprosjekt og et hovedprosjekt. Forprosjektet leverte sin rapport «Anbefaling av konsept, 

gjennomføringsstrategi og plan for prosjektoppstart» på styremøte den 22. september 2015. På 

bakgrunn av anbefalinger i rapporten vedtok MUSITs styre oppstart av Planleggingsfasen i 

©Kulturhistorisk museum. Oseberg dyrhodestolpen og konservatoren.  
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november 2015. Styringsgruppen for Planleggingsfasen leverte sin rapport «Rapport fra 

planleggingsfasen, MUSIT Ny IT-arkitektur» til MUSITs styre den 23. juni 2016.  

 

5.1.1 Bemanning 

Prosjektteamet har i 2016 bestått av; ekstern prosjektleder, ekstern systemarkitekt, ekstern 

testleder, to eksterne systemutviklere (med spisskompetanse i programmeringsspråket Scala) og 

tre systemutviklere til fra USIT. Prosjektet har også hatt en interaksjonsdesigner fra USIT i 20 % 

stilling fra USIT. Prosjektteamet vil utvides ytterligere i 2017.  

 

5.2 Planleggingsfasen, teknologivalg (plattform, økosystem, språk, database, 

søkeindeks) 

Formål med planleggingsfasen var å utarbeide et godt grunnlag for hovedprosjektet. 

Planleggingsfasen utarbeidet styringsdokumenter for pilotprosjekt «Krav til pilot 

Magasinmodul» og hovedprosjektet « Styringsdokument. MUSIT Ny IT-arkitektur, 

hovedprosjekt». I tillegg ble det gjennomført en utredning av teknologivalg som systemet skal 

bygge videre på. Utredning og anbefaling ble behandlet og vedtatt på MUSITs styremøte 19. 

februar. Det ble valgt Java økosystem på Linux plattform (operativsystem), med Scala som språk 

for mellomvare. MUSIT fortsetter med en relasjonsdatabase med Oracle i bunn for å unngå en 

for stor overgang fra eldre system til nytt. Det blir en ny felles datamodell og eksisterende data 

skal migreres fra dagens databaser. ElasticSearch ble valgt som søkeindeks og lisensieringen for 

den nye IT-arkitekturen skal være åpen kildekode. Valgt lisens er GPL2.  

 

5.2.1 GAP-analyse 

I tilknytting til planleggingsfasen ble det nedsatt en arbeidsgruppe som gjennomført en 

portefølje- og GAP analyse; «Portefølje- og GAP-analyse. MUSIT Ny IT-arkitektur, 

planleggingsfasen», der en har gjennomgått dagens applikasjonsportefølje og de behov museene 

har. GAP-analysen vil danne grunnlag for det videre arbeidet.  

 

5.3 Hovedprosjektet 

Styret har oppnevnt en styringsgruppe for hovedprosjektet som består av Wenche Brun 

(Arkeologisk museum i Stavanger/AM); Susan Matland (MUSIT); Toril L. Moen 

(Artsdatabanken); Eirik Rindal (Naturhistorisk museum/NHM) og Gard O. S. Thomassen (USIT). 

Hovedprosjektet planlegges avsluttet 30. juni 2017.  

 

5.3.1 FEIDE pålogging 

MUSIT går over til å benytte seg av FEIDE pålogging i Ny arkitektur. Brukerne ved 

universitetene vil kunne logge seg på MUSITs systemer med sitt lokale brukernavn og passord. 

Museene har gjennomgått sine lister over nåværende brukere og oppdatert brukernavnene. Dette 

blir en stor forenkling for innlogging i MUSITs systemer, og en heving av systemsikkerheten.  

 

5.3.2 Referansegrupper 

Koordineringsgruppene har opprettet flere referansegrupper som skal være ressurser inn mot 

prosjektet, og som skal bistå med domenekunnskap under spesifiserings- og utviklingsarbeidet.  

Disse tverrfagliggruppene arbeider med korte tidshorisonter og kommer sammen for å løse 
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bestemte oppgaver. Referansegruppene har arbeidet meget effektivt og målrettet. 

Tilbakemeldingene er at det har blitt både nyttig og spennende å diskutere fag på et overordnet 

nivå på denne måten. Ansatte ved museene har positivt stilt opp når de har fått forespørsel fra 

referansegruppene.  

 

5.3.2.1 Pilotprosjekt, magasinmodul  

Magasinmodul ble valgt som pilotprosjekt bl.a. fordi det var enkelt å lage en frittstående modul 

med link til objektene (ikke avhengig av migrering av objektdata), den krevede mindre endringer 

i Delphi-klienten, hele arkitekturen kunne testes og det er en modul som både naturhistoriske og 

kulturhistoriske samlinger har behov for. Referansegruppen for magasinmodulen hadde oppstart 

den 29. mars og utarbeidet en kravspesifikasjon og har hatt ukentlige videomøter for å ta stilling 

til funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, og for å bistå utviklerne i deres arbeid. Gjennomføring 

av piloten vil skje i første del av vårsemesteret 2017 med produksjonssetting, migrering fra 

gammelt system til nytt og opplæring i bruk av magasinmodulen som gjennomføres lokalt på 

hvert museum.  

 

5.3.2.2 Dokumentasjon  

Det ble nedsatt en referansegruppe for Dokumentasjon som hadde overordnet diskusjoner om 

MUSITs IT struktur og hvordan arkivtypene (GIS/Kart, Mediearkiv, og Dokument/arkiv) henger 

sammen. Gruppen har utarbeidet mandater og overordnede retningslinjer for de 

referansegruppene som skal være ansvarlig for spesifiseringen og det videre arbeidet med 

Mediearkiv, Dokumentarkiv og GIS/Kartarkiv.  

 

5.3.2.3 Analyse 

Det ble nedsatt en referansegruppe for analyse som hadde formål å utarbeid en kravspesifikasjon 

for en analysemodulen. Med analyse menes aktive tiltak der en gjennom prøveuttak eller 

instrumentering undersøker et eller flere konkrete samlingsobjekter for å etablere flere data om 

objektets egenskaper, f. eks. DNA-analyser, C14 datering og TLC analyser. Det overordnede 

formålet med analysemodulen er å sikre dokumentasjon på- og tilbakeføring av resultater for 

utførte analyser på samlingsobjekter. Referansegruppe for analyse hadde oppstart i mai/juni og 

avleverte en ferdig kravspesifikasjon i slutten av juni. Gruppen er i gang med å undersøke om 

MUSIT kan dra nytte av noen moduler som det svenske DINA-prosjektet har utviklet.  

5.3.2.4 Lån 

Lånmodulen skal håndtere innlån og utlån av gjenstander ved museene. Referansegruppen hadde 

sitt første møte 21. september, og er snart ferdig med en overordnet kravspesifikasjon. Arbeidet 

antas å bli ferdigstilt rett etter nyttår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©Kulturhistorisk museum. Smykk/fjær. Brasil.  



MUSIT – SAKSFRAMLEGG  2017
 

 11 MUSITs årsmøte 22. februar 2017.  Sakspapirene. 

 

SAK NR: V-Sak 2/1-2017 
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 
TEMA: Årsplan for MUSIT 2017 
MØTEDATO: 22.02.2017 
 

  

Årsplan for MUSIT 2017 
 

Innledning 
Formålet med MUSIT er å sikre drift, vedlikehold og utvikling av universitetsmuseenes felles 

samlingsdatabaser. MUSITs systemer for samlingsdata skal støtte museenes kjerneoppgaver 

innenfor forskning, formidling og forvaltning, og legge til rette for deling av data for forskning, 

utdanning, forvaltning og allmennhet.  

 

MUSITs årsplan bygger på MUSITs strategidokument 2014-2017, Handlingsplan for 

Koordineringsgruppene, og arbeidet med MUSITs Ny IT-arkitektur.  

 

 

Hovedoppgaver for MUSIT i 2017 er:  
 

MUSIT strategiplan for 2018 – 2020 

MUSITs strategidokument gjelder til og med 2017. Det må utarbeides og vedtas en strategiplan 

for perioden 2018 – 2020.  

Ansvarlig: Styret 

 

MUSITs prosjekt Ny IT-arkitektur – gjennomføring og avslutning 

Prosjektet hadde oppstart i 2015, og var beregnet å gå over tre år, frem til 2017. De nåværende 

ressursmessige rammene for prosjektet er beregnet å holde fram til 30. juni 2017.  

Ansvarlig: Daglig leder 

Avsluttes: 30. juni 2017 

 

MUSITs prosjekt Ny IT-arkitektur – overgang til drift 

MUSITs prosjekt Ny IT-arkitektur planlegges å avslutte den 30. juni 2017. Videre utvikling av 

arkitekturen vil skje innenfor vanlige økonomiske rammer. Det er viktig å sikre at overgang fra 

prosjekt til drift foregår på en slik måte at utviklingsarbeidet ikke får store forsinkelser. 

Ansvarlig: Daglig leder  

 
Utarbeide og inngå ny kontrakt om drift og vedlikehold av MUSITs systemer med 

UiO/USIT 
Driftsavtalen mellom MUSIT og UiO ved USIT er fra 2008. Styret ønsker å inngå en ny 

driftsavtale med UiO mot slutten av MUSITs prosjekt Ny IT-arkitektur for å sikre overgangen 

fra prosjekt til drift, og for å sikre vedlikehold og utvikling av MUSITs systemer fremover.  

Ansvarlig: Daglig leder 
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Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene - Hovedprosjekt  

På oppdrag fra UHRM skal MUSIT lede et hovedprosjekt for et Felles kvalitetssystem for 

universitetsmuseenes samlingsforvaltning. Prosjektet har oppstart høsten 2017 og skal vare i ca. 

ni måneder. Prosjektets oppstart er avhengig av at museene har avsatt midler til prosjektet.  

Ansvarlig: Daglig leder  

Oppstart: Høsten 2017 

Varighet: ca. ni måneder 

 

Oppdatere og utvikle MUSITs unimus.no web-sider 

MUSITs unimus.no sider er utdatert. Det trenges en oppdatering og utvikling av profilen.  

Ansvarlig: Daglig leder 

 

Dialog med Statens Kartverk om overtagelse av MUSITs stedsregisteret 
MUSIT har opprettet et historisk register over matrikkelgårder i Norge. Dette registeret brukes 

av stedvelgeren i arkeologisk gjenstandsbase. MUSIT var i dialog med Kartverket om videre 

oppdatering og drifting av dette registeret i 2016. MUSIT vil fortsette denne dialogen i 2017.   

Ansvarlig: Daglig leder 

 

MUSIT Seminar 

Gjennomføre koordineringsgruppenes årlig seminar.  

Ansvarlig: Lederne for Koordineringsgruppene 

Tid: Høsten 2017 

 

Koordineringsgruppenes Handlingsplan for 2017 

Det må utarbeides handlingsplaner for koordineringsgruppene. 

Ansvarlig: Lederne for Koordineringsgruppene 

 
 
Forslag til vedtak: Den framlagte årsplan vedtas. 
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SAK NR: V-sak 3/1-2017 
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 
TEMA: MUSIT-Drift regnskap for 2016 og budsjettforslag for 2017  
MØTEDATO: 22.februar 2017 
 

 
MUSIT-Drift, regnskap for 2016 og forslag til budsjett for 2017 

 
 
Note 1 
Overføring av midler fra 2016 til 2017.  
 

Note 2 til Note 4 er utgifter tilknyttet MUSIT Ny IT-arkitekturprosjektet som belastes MUSIT-
driftsbudsjett og synliggjøres i totalregnskapet for IT-arkitekturprosjektet. MUSIT betaler ikke 
mva. på internt kjøp av tjenester fra USIT. 
 
 

MUSIT-Drift Tall i hele tusen

Tekst Budsjett 2016 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Noter

Overført fra foregående år -815 -815 -1 033 Note 1

Inntekt fra NTNU -2 326 -2 326 -2 326

Inntekt fra UiT -1 386 -1 386 -1 386

Inntekt fra UiB -2 326 -2 326 -2 326

Inntekt fra UiS -594 -594 -594

Inntekt fra UiO -3 267 -3 267 -3 267

Sum inntekter -9 899 -9 899 -9 899

Sum inntekter fra foregående år -10 714 -10 714 -10 932

Kjøp av teknisk-driftstjenester fra USIT (back-up, datasystem, m.m.) 1 284 1 497 1 500
Lønn, sosiale kostnader, overhead og 1% av totalbudsjett, daglig 

leder 1 159 1 074 1 200

Kjøp av utviklingstjenester fra USIT til drift (lønn, overhead, adm.) 7 290 3 182 3 744

Kjøp av utviklingstjenester fra USIT til IT-arkitekturprosjekt 3 747 3 137 Note 2

Kjøp av eksterne konsulent til IT-arkitekturprosjekt 1 150 Note 3

Reiser, møter 80 Note 4

Reiser, møter, seminarer m.v. 400 161 103

Diverse kostnader 40 20 18

Sum driftskostnader 10 173 9 681 10 932

Sum totalt -541 -1 033 0

  

Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT, se Note 2 Budsjett 2016 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Noter

Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostnader, overhead og adm. 

kostn. 1 159 1 074 1 200
Kjøp av utviklingstjenester - timer fra USIT til drift 3 182

Kjøp av utviklingstjenester - timer fra USIT til IT-arkitekturprosjekt 3 747

Sum kjøp av timer fra USIT 7 290 6 929 6 881 Note 5

Sum kjøp av tjenester fra USIT 8 449 8 003 8 081
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2016: Timeprisen for kjøpt utviklingstimer i 2016 var på kr. 810,-.  
2017: Timeprisen for kjøp av utviklingstimer i 2017 er på kr. 832,-.  
 
Note 2 
2016: MUSIT har kjøpt 4 626 utviklingstimer (kr. 3.747.000,-) fra USIT til MUSIT Ny IT-
arkitekturprosjektet i 2016.  
 
2017: I 2017 er kostnader for driftsressurs beregnet til en stilling på ca. 20 % t.o.m. 30. juni.  
 
USIT tilbakebetaler kr. 610.000,- knyttet til opplæringskostnader for USITs utviklere på MUSIT Ny IT-
arkitekturprosjektet i 2016. Utgifter knyttet kjøp av utviklingstjenester fra USIT for 2017 har blitt 
redusert tilsvarende. 
 
Note 3; 2017 
Engasjering av eksterne konsulenter. Prognosen legger til grunn en timepris på kr. 1 500,- eks. mva. 
 
Note 4; 2017 
Det belastes MUSIT-Drift kr. 80 000,- for reise og møtevirksomhet.  

 
Note 5 
2016:  
MUSIT har kjøpt 8 554 timer fra USIT i 2016 til timepris av kr. 810,-. Fordelt på 3 929 timer (kr. 
3 182.000,-) til driftstjenester (back-up, datasystem, m.m.), og 4 626 timer (kr. 3 747.000,-) til MUSIT Ny 
IT-arkitekturprosjektet. Etterfakturering fra USIT i desember 2016, på kr. 449 145,- for arbeid 
gjennomført i første og andre tertial i 2016 er inkludert i tallene.  
 

2016 
      Timer   timepris Kostnad 

  drift 3 929 810 3 182 

  utvikling 4 626 810 3 747 

 
2017: 
MUSIT kjøper ca. 8 270 timer fra USIT i 2017 til timepris av kr. 832,- som utgjør kr. 6 881.000,-.   
 

2017 
      Timer   timepris Kostnad 

  drift og utvikling ca. 8 270 832 6 881 

 
 
Forslag til vedtak: Regnskap for MUSIT-Drift 2016 godkjennes og budsjett for MUSIT-Drift 
2017 vedtas.  
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SAK NR: V-sak 4/1-2017 
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 
TEMA: MUSIT IT-arkitektur regnskap for 2016 og budsjettforslag for 2017 
MØTEDATO: 22. februar 2017 
 
 

 

MUSIT Ny IT-arkitektur, regnskap for 2016 og forslag til budsjett for 

2017 

I juni 2016 leverte MUSITs Ny IT-arkitekturprosjekts styringsgruppen for Planleggingsfasen 

sin rapport «Rapport fra planleggingsfasen, MUSIT Ny IT-arkitektur», og styringsdokumenter 

for hovedprosjektet, «Styringsdokument. MUSIT Ny IT-arkitektur, hovedprosjekt». 

Hovedprosjektet hadde oppstart juni 2016 og planlegges avsluttet 30. juni 2017. Videre utvikling 

av MUSITs Ny IT-arkitektur etter 30. juni 2017 vil ivaretas gjennom MUSIT-Drift.  

 
 

 
 
 
 

MUSIT Ny IT-arkitektur Tall i hele tusen

Tekst Budsjett 2016 Regnskap 2016

Budsjett 

2017 Noter
Overført fra foregående år -6 035 -6 035 -2 925 Note 1

Inntekt fra NTNU Note 2

Inntekt fra UiT -700 -700 -700

Inntekt fra UiB -1 175 -1 175 -1 175

Inntekt fra UiS -300 -300 -300

Inntekt fra UiO -1 650 -1 650 -1 650

Sum inntekter -3 825 -3 825 -3 825

Sum inntekter med overføringer fra foregående år -9 860 -9 860 -6 750

Kjøp av tjenester (konsulentkjøp) - prosjektleder, utvikler, testleder 5 225 6 792 6 564 Note 3

Kjøp av (timekost) utviklingstjenester, driftsressuser fra USIT 600 Note 4

Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv. 91 Note 5

Reiser, møter, seminarer m.v. 175 29 130

Andre kostnader 23 56

Sum driftskostnader 6 000 6 935 6 750

Sum totalt -3 860 -2 925 0

Utgifter knyttet til IT-arkitekturprosjektet som belastes MUSIT-Drift (Note 2, 3 og 4 MUSIT-Drift)

Kjøp av utviklingstjenester fra USIT til IT-arkitekturprosjekt 3 747 3 137

Kjøp av eskterne konsulent til IT-arkitekturprosjekt 0 1 150

Reiser, møter 0 80

Sum 3 747 4 367

Total sum: MUSIT NY IT-arkitektur for 2017 10 682 11 117
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Note 1 
Overføring av midler fra 2016 til 2017. 

Note 2 
NTNU har allerede betalt inn sin del av IT-arkitekturprosjektet (også for 2017). Årlig bidrag er  
kr. 1 175 000,-. 
 
Note 3 
Kjøp av tjenester; prosjektleder og en utvikler i 100 % t.o.m. 1. august 2017, to utviklere i 100 %, og 
en testleder i 50 % t.o.m. 30. juni 2017. Prognosen benyttet 160 timer per måned per konsulent og 
en timepris på kr. 1 500,- for en ekstern utvikler. 
 
Note 4 
Utgifter for driftsressurs (back-up, datasystem, m.m.) belastes MUSIT-driftsbudsjett (se note 2 på 
MUSIT-Drift). 
 
Note 5 
Kjøp av tjenester, interaksjonsdesigner fra USIT, timebetaling i 2016.  
 
 
Forslag til vedtak: Regnskap for MUSIT Ny IT- arkitekturprosjekt 2016 godkjennes og 
budsjett for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt 2017 vedtas.  
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SAK NR: V-Sak 5/1-2017 
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 
TEMA: Justering av MUSITs kontingent 
MØTEDATO: 22.02.2017 
 

 
Justering av MUSITs kontingent  
 
Nedenfor er en gjennomgang av inntekter til MUSIT fra 2012 t.o.m. budsjetterte inntekter for 
2017. Tabellen viser at tilskudd til MUSIT ikke blir pris og indeksjustert i takt med årlig lønns- og 
prisvekst. I 2015 ble inntekter til MUSIT økt med 15 %. Økningen av eierinstitusjonenes 
kontingent i 2015 ble vedtatt av årsmøtet i februar samme år. Kontingent-økning i gjeldende 
budsjettår er utfordrende for eierinstitusjonene. For å skape større forutsigbarhet for både 
eierinstitusjonene og MUSIT, foreslår MUSITs styre at kontingenten justeres årlig i takt med 
lønns- og prisvekst. Det foreslås at endringen trer i kraft fra og med budsjettåret 2018. 
 
 

 
 
 
Forslag til vedtekt: MUSITs kontingent skal fra og med budsjettåret 2018, justeres årlig i takt 
med lønns- og prisvekst. 
 

  

MUSIT DRIFT

Inntekter 

2012

Inntekter 

2013

Inntekter 

2014

Inntekter 

2015

Inntekter 

2016

Budsjetterte 

Inntekter 2017

NTNU -2 023 000 -2 023 000 -2 023 000 -2 326 000 -2 326 000 -2 326 000

UiB -2 023 000 -2 023 000 -2 023 000 -2 326 000 -2 326 000 -2 326 000

UiS -516 000 -516 000 -516 000 -594 000 -594 000 -594 000

UiT -1 205 000 -1 205 000 -1 205 000 -1 386 000 -1 386 000 -1 386 000

UiO -2 841 000 -2 841 000 -2 841 000 -3 267 000 -3 267 000 -3 267 000

Sum -8 608 000 -8 608 000 -8 608 000 -9 899 000 -9 899 000 -9 899 000

0 % 0 % 15 % 0 % 0 %

Estimert 3% årlig pris- og lønnsvekst -8 866 240        -9 132 227 -9 406 194 -9 688 380 -9 979 031             

Årlig lønns- og prisvekst er ikke eksakt, men det er tatt utgangspunkt i 3% årlig vekst.
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SAK NR: V-Sak 7/1- 2017 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: Notat – Hvordan løse universitetsmuseenes framtidige databehov 

for samlingsforvaltningen? 
MØTEDATO: 22. februar 2017 
 

Hvordan løse universitetsmuseenes framtidige databehov for samlingsforvaltningen? 

Bakgrunn 
MUSITs styre har i inneværende styreperiode jobbet systematisk for å videreutvikle både 
MUSIT som organisasjon og de tjenestene som MUSIT leverer til brukerne ved landets 
universitetsmuseer. Basert på blant annet evalueringen av MUSIT, har styret valgt å utarbeide 
en strategi for MUSIT, ansette en daglig leder, videreføre to koordineringsgrupper (natur- og 
kulturhistorie), etablere en struktur med databasekoordinatorer ved hvert universitetsmuseum, 
gjennomføre en virksomhetsanalyse, utarbeide en IT-arkitekturrapport og igangsette en stor 
fornying av IT-arkitekturen til MUSIT. Det sistnevnte tiltaket er finansiert ekstraordinært av 
eierne (universitetene), og styret har valgt å organisere omleggingen som et prosjekt (IT-
arkitekturprosjektet). 
 
IT-arkitekturprosjektet 
Styret ønsket å utvikle en moderne IT-arkitektur som både er basert på overordnede 
arkitekturprinsipper og som tar hensyn til lokale og nasjonale IKT-politiske føringer. IT-
arkitekturrapporten viste blant annet at «gamle» MUSIT bestod av utdaterte løsninger med 
forskjellige databaseløsninger for ulike samlingsområder. Dette gjorde driften av MUSIT lite 
kostnadseffektiv både å drifte og å utvikle. Styret valgte en framtidsrettet IT-arkitektur som er 
basert på felles informasjonsarkitektur og felles arbeidsprosesser. Den nye arkitekturen er 
basert på en (for MUSIT) ny plattform og et nytt programmeringsspråk, og styret mener denne 
best vil dekke fremtidens krav til arkitektur og brukernes behov.  

IT-arkitekturprosjektet er delt i ulike faser basert på prosjektveiviseren til DIFI. Konsept- og 
planleggingsfasen er gjennomført, og prosjektet er nå i gjennomføringsfasen. Omlegging av alle 
MUSITs løsninger til ny arkitektur er et stort prosjekt, og det har fra starten av vært klart at ikke 
alle løsninger vil være over på ny arkitektur når prosjektperioden er avsluttet. Det har imidlertid 
vist seg at overgangen til ny arkitektur har vært mer utfordrende enn først antatt, og prosjektet 
er dessverre forsinket. Dette gjør at en større del av prosjektet enn først planlagt vil måtte 
gjennomføres etter at prosjektperioden er avsluttet og at dette må gå på bekostning av normal 
drift. 

Drift og utvikling av MUSIT 
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Samarbeidstiltaket MUSIT er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo (UiO), og 
dataløsningene driftes og vedlikeholdes for MUSIT av UiO ved Universitetets senter for 
informasjonsteknologi (USIT). Etter revisjonen av MUSITs vedtekter i 2013 står MUSIT fritt til å 
velge hvem MUSIT skal kjøpe utviklingstjenester fra. Styret har valgt å involvere USIT i alle faser 
av planleggingen og gjennomføringen av IT-arkitekturprosjektet. Det endelige valget av hvilken 
IT-arkitektur ble også innrettet i forhold til USITs kompetanse og foretrukne plattformer. Fordi 
USIT, i tråd med vedtektene til MUSIT, også vil drifte den framtidige arkitekturen for MUSIT og 
siden USIT har god domenekunnskap, valgte styret å engasjere en kombinasjon av eksternt 
innleide utviklere og ansatte i USIT for å utvikle den nye IT-arkitekturen. 

Prosjektet avdekket flere forhold som MUSIT har valgt å ta opp med USIT. Blant annet var 
opplæringsbehovene til USIT sine ansatte langt større enn forventet. Det har gjort at det er 
brukt mye mer tid på opplæring i språk, plattform og prosjektmetodikk i prosjektet enn først 
antatt. For å rydde i rolleforståelse og gjensidige forventninger, har MUSIT innledet en dialog 
om dette med USIT. I denne dialogen har styret til MUSIT ment at (i) MUSIT kjøper tjenester av 
USIT, ikke årsverk, (ii) opplæring og oppdatering av USITs ansatte sin kompetanse er USIT sitt 
ansvar, (iii) USIT skal benytte en bredere del av organisasjonen til å løse oppgavene knyttet til 
MUSIT (kun personer i DS-teamet benyttes nå). Partene har så langt ikke kommet til en felles 
forståelse, og dialogen om dette vil fortsette. 

Endringer i sektorens IKT-landskap og implikasjoner for MUSIT 
For å kunne levere gode og effektive IKT-tjenester til FoU-institusjoner, er det pekt på behovet 
for å samle slike oppgaver i større enheter.1 Flere av institusjonene som leverer IKT-oppgaver til 
sektoren har derfor allerede blitt fusjonert. I lys av disse endringene har styret til MUSIT ved 
flere anledninger diskutert hvordan de dataløsningene som MUST leverer til 
universitetsmuseenes samlingsforvaltning kan driftes og utvikles på en slik måte at oppgavene 
løses effektivt og tjenestene til brukerne blir best mulig. Styret har ved flere anledninger 
diskutert hva som vil gi de beste tjenestene til universitetsmuseene, og har da stilt seg selv 
noen grunnleggende og strategisk viktige spørsmål: 

- Løses universitetsmuseenes databehov best av MUSIT? Hvis så er tilfellet, er den beste 
løsningen at USIT drifter dataløsningene til MUSIT? 

- Burde museenes databehov ses i sammenheng med eksisterende 1-4-4-organer 
innenfor høyere utdanning? 

- Vil museenes databehov kunne løses bedre av andre enheter/institusjoner? 

Styret ønsker med dette en innledende diskusjon med årsmøtet som legger føringer for 
hvordan det neste styret skal orientere seg i en del av sektoren som er i stor endring. 

  

                                                           
1 Gjedrem & Fagernes (2015): Kunnskapssektoren sett utenfra - Gjennomgang av 
organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren 
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Valg av nytt styre for perioden 2017 – 2019 
 
1. Valgkomité  
Styreleder for MUSIT, Pål Vegar Storeheier har vært valgkomité for kommende styreperiode. I 
prosessen har Storeheier vært i dialog med og fått råd fra sentrale personer ved 
universitetsmuseene. 
 
2. Rullering 
En styreperiode i MUSIT er på 3 år. Alle i det sittende styret ble oppnevnt samtidig og er på valg. 
For å sikre kontinuitet i styret foreslås det imidlertid at det etableres en ordning for rullering 
som gjør at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Det foreslås derfor at noen av de sittende 
styremedlemmene sitter i en toårsperiode, mens alle nye medlemmer sitter for en 
treårsperiode. 
 
3. FORSLAG TIL STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 2017-2019 
Valgkomiteen har følgende forslag til nytt styre i MUSIT:  
 
Styreleder: Heidi Anette Espedal, avdelingsdirektør, Forskningsadministrativ avdeling, UiB 
(2017-2019) 
 
Nestleder: Solveig Bakken, forsknings- og samlingssjef, NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU (2017-
2018) 
 
Styremedlemmer:  
Tor Holmen, direktør, Uninett (2017-2018) 
Fridtjof Mehlum, forskningssjef, Naturhistorisk museum, UiO (2017-2018) 
Marianne Skandfer, Førsteamanuensis, Tromsø museum - Universitetsmuseet, UiT (2017-2019) 
 
Varamedlemmer:  
Frode Arntsen, direktør, BIBSYS (2017-2019) 
Anne Lene Melheim, sekssjonssjef, Kulturhistorisk museum, UiO (2017-2019) 
Tor Tønsberg, professor, Universitetsmuseet, UiB (2017-2019) 
 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens forslag til nytt styre for MUSIT. 
 


