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Saksnotat til koordineringsgruppemøte 06.05. 2014 
 
 
 
Sak 17/14 Oppsummering og erfaringer fra seminaret 02.04. 2014 

Det er naturlig å gi noen vurderinger av seminaret i halvårsrapport til styret.  

Hva sitter vi igjen med av erfaringer, hva har vi fått av tilbakemeldinger når det gjelder: 

- tema/innhold 

- form med stort sett innlegg og litt tid til spørsmål 

- teknisk side av arrangementet; sted, varighet 

- får vi ønskede gevinster i form av bedre kontakt mellom miljø/fagområder, gitt ros til 

de som står på, skape positiv stemning 

- er det «forsvarlig» å arrangere et slikt seminar hvert år? 

- andre synspunkter 

 

Sak 18/14 Etablering av gruppe for «Naturhistorie IT» 

Koordineringsgruppe for naturhistorie behandlet i sak 38/13 «Etablering av gruppe for 
Naturhistorie IT». Saken ble diskutert på nytt i møte 12.02. 2014, og i møte med 
faggruppelederne 01.04. 2014.  
 
Oppsummering: 
 
Databasekoordinator er en viktig funksjon som trengs i alle museene. Om det trengs hele 
stillinger og hvilke krav en stiller til IT/database-kompetanse vil avhenge av hvordan 
universitetene/museene har organisert IT-tjenestene sine. I tillegg til brukerstøtte, kontakt med 
driftsmiljø, er det viktig at museene har noen lokalt som har ansvar for å organisere 
databasestruktur. Databasekoordinatorene vil også være ressurspersoner som kan bistå i 
test/migrering, og prosjektleder/koordinatorkompetanse vil være ønskelig.  
 
UM har et tungt behov for databasekoordinator. NHM skal lage databasepolicy i 2014. Ved 
TMU har en teknisk tilsatt oppgaven som databasekoordinator som en del av sin stilling. Ved 
VM er det behov for å definere en andel av stilling(er) til dette, og gå opp grensen mot lokal IT-
støtte. 
 
 
Gjenstående avklaringer:  
Er det behov for et løsere forum eller ei formell gruppe hvor disse databasekoordinatorene 
møtes i MUSIT-regi? Minst ett møte per semester? 
 
Kontaktperson i MUSIT for disse databasekoordinatorene. Daglig leder, 
koordineringsgruppas leder? 
 



2 
 

Bør denne saken styrebehandles og komme til museene fra styret, eller sendes direkte fra 
koordineringsgruppa? En evt. styrebehandling kan skje 13.06. 2014. Formell faggruppe skal 
styrebehandles. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det utarbeides et brev til museumsdirektørene der en ber om at funksjonen som 
databasekoordinator ved de enkelte museene formaliseres/etableres. Brevet inneholder 
bakgrunn og behov for denne funksjonen, beskrivelse av ansvar, oppgaver og 
kompetansebehov, organisering/plassering i MUSIT samt frist for tilbakemelding. 
 
 
Sammendrag av saksinformasjon (fra møtene 12.02. og 01.04. 2014) 
 
MUSIT-innstillingen fra 2006 forutsatte at alle museene har sin egen «IT-kontaktperson» som 
er ansvarlig for kommunikasjonen med MUSIT, og som inngår i en faggruppe for IT. 
Gruppen skulle fungere som rådgivere for fag- og koordineringsgruppene i de forskjellige 
utviklingsprosjektene og være bindeleddet mellom den IT-messige og museumsfaglige 
kompetansen. 
 
MUSITs faggrupper gjennomfører oppgaver av prosjektkarakter. Faggrupper vil etter hvert bli 
lagt ned når utviklingsprosjektene ferdigstilles og en går over i en drifts/forvaltningsfase med 
vedlikehold og oppdatering av løsningene. I driftsfasen er det også viktig å sørge for en god 
koordinering og samhandling mellom de som ivaretar driftsoppgavene på IT-siden og 
fagmiljøene i museene. En må også sikre nasjonal samhandling, god koordinering mellom de 
ulike fagområdene og ivaretakelse av fellesløsninger for naturhistorie. Det er behov for noen 
som ivaretar «museumsnær IT» ved museene. 
 
Faggruppe for IT er ikke etablert og intensjonen om å legge et spesielt MUSIT-ansvar til en 
eller flere IT-kontaktpersoner (databaseadministratorer) ved museene er i liten grad ivaretatt. 
Evalueringen av MUSIT i 2013 anbefaler at det er viktig å få på plass eller tydeliggjort rollen 
som «databasekoordinator» ved alle museene for å forankre MUSIT-arbeidet i museene. 
 
I møte 07.11. 2013 ble koordineringsgruppa enige om at slike oppgaver må ivaretas og 
forankres godt i museene, og at tida er moden for å etablere ei slik gruppe nå når faggruppe 
for karplanter avvikles. Betegnelsen «IT-kontaktperson» og «Naturhistorie IT» kan 
misforståes. En må finne et bedre navn på gruppa og det må klargjøres hvilken kompetanse 
som er ønskelig hos medlemmene i ei slik gruppe.  Det er mulig at oppgavene ikke kan løses 
av en person ved hvert museum, men at museene som har store samlinger med stor grad av 
spesialisering, må fordele oppgavene på to personer.  Koordineringsgruppas medlemmer 
diskuterer saken i museene, og den tas opp til endelig behandling i neste møte. 
 
 
Databasekoordinator ved museene 
 
Det er naturligvis ikke noe i vegen for at databasekoordinatoren(e) ved museene har andre 
(databaserelaterte) oppgaver enn de som er beskrevet nedenfor. Her fokuseres det på de 
oppgavene som relaterer seg til MUSIT. Flere av oppgavene er det naturlig at 
databasekoordinatorene gjør i fellesskap og i samarbeid med de som utvikler 
databaseløsningene. 
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Ansvar og oppgaver 
 
Som "superbruker" 
• Ha god kjennskap til alle MUSITS databaser, applikasjoner og moduler, inkludert 

installasjon av disse med tilhørende programvare 
• Være førstelinjestøtte for museets ansatte som benytter MUSITs databaser 
• Foreta løpende vurdering om de databasene og applikasjonene som er tatt i bruk er 

hensiktsmessige 
• Kvalitetssikre og oppdatere nødvendig brukerdokumentasjon 

 
 
Som kontaktpunkt/-person 
• ved museet for koordineringsgruppen i MUSIT 
• for brukere av MUSITs databaser ved museet 
• ved museet mot utviklerne av MUSITs databaser og applikasjoner 
• mellom MUSIT, GBIF Norge og Artsdatabanken 
• mellom natur- og kulturhistorie 

 
 
Som deltaker 
• i utviklingsprosjekt (av nye databaser for nye samlinger) 
• i uttesting av applikasjoner og funksjoner i eksisterende applikasjoner 

 
 
 
 
Sak 19/14 Felles møte med koordineringsgruppe for kulturhistorie 22.05. 2014 

Hva ønsker vi å diskutere/ta opp i dette møtet? 

Det er kommet forslag om at en får en presentasjon av virksomhetsanalysen på dette møtet. 

Videre kan det være hensiktsmessig å referere brev som er sendt til direktørene om forslag på 

medlemmer i koordineringsgruppene med funksjon fra 01.09. 2014. Samt 

koordineringsgruppenes funksjon i «Nye MUSIT». Kan det være relevant at Jarle gir en 

presentasjon om behovet for ny IT-arkitektur? 
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