
Innkalling til årsmøte i MUSIT 
Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes torsdag den 20. februar, kl. 09.00-09.30 som et telefonmøte. 
 
Saksliste 
 
V-sak 1/1-2014 Årsberetning for 2013 
 Sakspapirer: Årsberetningen 
 Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen tas til etterretning. 
 
V-sak 2/1-2014 Valg av nytt styre for MUSIT 
 Sakspapirer: Valgkomiteens forslag til nytt styre for MUSIT 
 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens forslag til nytt styre for 

MUSIT. 
 
V-sak 3/1-2014 Budsjett for 2013 
 Sakspapirer: Regnskap 2013 og forslag til budsjett for 2014 
 Forslag til vedtak 1: Regnskapet for 2013 godkjennes, og budsjettet for 2014 vedtas. 

Forslag til vedtak 2: Fra og med 1.1.2015 økes MUSIT-kontingenten med 15 %. 
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 1/1-2014 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2013 

DATO: 13. FEBRUAR 2014 

CC:  

Årsberetning MUSIT 2013 
 
1. Virksomheten 
2. Styret 
3. Personell 
4. Økonomi og regnskap 
5. Evalueringer og utredninger 
6. Hva er oppnådd i 2013 
 

1. VIRKSOMHETEN 
Samarbeidet om Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er nedfelt i en avtale mellom 
Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, UiT Norges 
arktiske universitet og Universitetet i Stavanger. Formålet med samarbeidet er å drifte, vedlikeholde og 
videreutvikle felles databaseløsninger og datasystem for universitetsmuseenes objektsamlinger. MUSIT 
består av et styre, to koordineringsgrupper og en rekke faggrupper som opprettes og legges ned etter 
behov. I 2013 ble avtalen og vedtektene til MUSIT revidert, og en ny avtale ble underskrevet i 2014. 
 

2. STYRET 
For perioden 1.1.2013 til 31.12.2013 bestod styret i MUSIT av følgende personer: 
 

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

 
Styret har avholdt fire styremøter i løpet av året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede 
prioriteringer, har styret diskutert seg fram til forslag til ny avtaletekst og vedtekter for tiltaket. 
Styret har også vedtatt to handlingsplaner, én innenfor kulturhistorie og én innenfor naturhistorie. 
Referat fra styremøtene og handlingsplanene kan fås ved henvendelse til sekretariatet for MUSIT. 
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3. PERSONELL 
Per 31.12.2013 var åtte personer tilknyttet Drifts- og utviklingsgruppen (DUG) i MUSIT, hvorav én er 
i 30 %-, én i 40 %- og resten i 100 %-stillinger, noe som utgjør 6,7 årsverk. 
 

4. ØKONOMI OG REGNSKAP 
Totalbudsjettet for 2013 var på 9,35 millioner kroner, hvorav kontingenten fra universitetene 
utgjorde 8,6 millioner. Ved utgangen av 2013 er summen av ubrukte midler 433 000 kr. Dette 
skyldes i hovedsak permisjoner i driftsorganisasjonen. Timeprisen for UHR-oppdrag i 
driftsorganisasjonen USIT er per 1.1.2014 755 kr, en økning på 25 kr. fra 2013. 
 

5. EVALUERINGER OG UTREDNINGER 
I 2012 nedsatte UHR M en gruppe med mandat å evaluere MUSIT med tanke på revisjon av avtalen, 
slik avtaleteksten stipulerer. I samme år nedsatte styret for MUSIT en gruppe som fikk i oppdrag å 
utrede IT-arkitekturen i MUSIT. Begge gruppene leverte sine rapporter i 2013. Rapportene har blitt 
fulgt opp og diskutert både i styret for MUSIT og i UHR M. 
 
På bakgrunn av evalueringsrapporten opprettet styret en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å lage 
utkast til ny avtaletekst og vedtekter for MUSIT.  Arbeidsgruppen bestod av: 
 

• Arne Bjørlykke (NHM/UiO) 
• Tove Eivindsen (VM/NTNU) 
• Mari Høgestøl (AM/UiS) 
• Siri Jansen (UM/UiB) 
• Espen Uleberg (KHM/UiO) 
• Pål Vegar Storeheier (UiT) 

 
I styrebehandlingen av avtaletekst og vedtekter var det noe uenighet om organiseringen av nye 
MUSIT, blant annet styrets sammensetning. Karl Kallhovd ( KHM) og Arne Bjørlykke (NHM) stemte 
mot flertallets innstilling.  Årsmøtet valgte å følge flertallets innstilling, og avtalen og vedtektene ble 
vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet i MUSIT i desember 2013. 
 
IT-utredningens anbefalinger danner utgangspunkt for det videre utviklingsarbeidet i MUSIT, og vil 
ha konsekvens for handlingsplanene og økonomien i MUSIT de nærmeste årene. Én av 
anbefalingene i IT-utredningen er å utarbeide en virksomhetsanalyse basert på arbeids- og dataflyt 
i museene. Styrets forslag til gjennomføringen av en slik analyse er lagt from for årsmøtet som en 
del av budsjettet for 2014. 
 

6. HVA ER OPPNÅDD I 2013 
I påvente av oppfølgingene av evalueringsrapporten og IT-utredningen ble det i 2013 ikke satt i 
gang noen utvikling av databaser og applikasjoner for nye type samlinger. Koordinerings-
gruppene, faggruppene og Drifts- og utviklingsorganisasjonen konsentrerte seg om å videreutvikle 
eksisterende databaser og applikasjoner og å migrere frittstående samlinger til MUSIT. Dette betyr 
at porteføljen av samlinger som driftes av MUSIT og ikke av enkeltmuseer/-seksjoner/-personer 
stadig øker.  
 
Totalt antall timer drift og utvikling i Driftsorganisasjonen i MUSIT utgjorde i 2013 10 081 timer, 
hvorav 4 611 timer til naturhistorie, 3 667 timer til kulturhistorie, 1 177 til tekniske fellesoppgaver og 
resten, 626 timer, til administrasjon og arbeidsledelse. 
 
Innenfor naturhistorie 
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Innen naturhistorie forvalter og tilbyr MUSIT løsninger innenfor tre hovedpilarer (samlingstyper) 
basert på samlingenes beskaffenhet. Det er karplanter (og alger ved VM), sopp og lav og insekter 
(entomologi). Karplanteløsningen er den mest modne og er tatt i bruk ved alle museene. Sopp- og 
lav-applikasjonen er tatt i bruk for sopp, men det gjenstår å utvikle noen spesielle analysemoduler 
for lav, før lav-samlingene kan migreres. Løsningen vil også kunne håndtere moser. Insekts-
/entomologi-løsningen er tatt i bruk ved NHM, men her står det igjen en god del migreringsarbeid 
ved de andre museene.  
 
Koordineringsgruppen for naturhistorie har hatt fem møter per 31.10.2013 og behandlet 41 saker i 
tillegg til orienteringssaker og oppfølgingssaker.  
 
Sentrale arbeidsoppgaver har vært: 
- handlingsplan med status for gruppenes arbeid, håndtering av avvik 
- møter med lederne for faggruppene 
- program og erfaring fra seminar 
- oppfølging av styresaker 
- koordinering av arbeid med Artsdatabanken og GBiF 
 
Ressursinnsats (timer) fra museene i koordineringsgruppa totalt: 545 
NHM: 75, UM: 75, TMU: 75, VM: 320 
 
Koordineringsgruppen i naturhistorie og DUG gjennomførte et vellykket seminar på Gardermoen 
6. februar. På seminaret deltok det til sammen 38 personer fra universitetsmuseene, GBIF Norge, 
Artsdatabanken, Agder naturmuseum og botaniske hage og MUSIT/DUG. 
 
Innenfor kulturhistorie 
Innen kulturhistorie forvalter og tilbyr MUSIT løsninger for arkeologi, etnografi/nyere kulturhistorie, 
foto, numismatikk og topografisk arkiv. På samme måte som for naturhistorie har mye av arbeidet i 
2013 bestått i å forberede migreringer av ikke mindre enn ti samlinger innen etnografi/nyere 
kulturhistorie, numismatikk og foto. Disse samlingene har blitt/blir migrert (konvertert) inn i 
allerede eksisterende løsninger. På denne måten reduseres antall databaser og applikasjoner, noe 
som gjør drift og vedlikehold enklere, som igjen vil forenkle overgangen til ny IT-arkitektur. 
 
I løpet av 2013 fikk MUSIT også på plass et system for lisensiering av de samlingene som legges ut 
som åpne data gjennom egne og andres portaler. Museene valgte noe forskjellige lisensiering av 
sine fotosamlinger, men det meste går nå ut på web til fri benyttelse såfremt opphavsperson-
/museum angis.  
 
I tillegg til møtene i koordineringsgruppen er det i år arrangert møter mellom faggrupper og 
koordineringsgruppen. I et fellesmøte med faggruppene feltdokumentasjon og gjenstand, 
arkeologi, diskuterte man dataoverføring mellom feltdokumentasjonssystemet Intrasis og MUSITs 
gjenstandsbase. Dette er også et ledd i arbeidet med å se på hele dataflyten fra innsamling i felt til 
ferdig katalogisering og rapport som blir gjort tilgjengelig for forskning, forvaltning og formidling 
som åpne data og i egne portaler. Det andre fellesmøtet var mellom koordineringsgruppen og 
faggruppene for foto og gjenstand, arkeologi og tema var Creative Commons-lisenser og 
publisering på nett. 
 
 
Forslag til vedtak: Årsberetningen tas til etterretning. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 2/1-2014 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: VALG AV NYTT STYRE FOR MUSIT 

DATO: 13. FEBRUAR 2014 

CC:  

1. Valgkomité 
Styreleder for MUSIT fikk i oppdrag av årsmøtet å sette sammen en valgkomité for kommende 
styreperiode med utgangspunkt i diskusjonen omkring medlemmer av komiteen i det ekstraordinære i 
desember 2013. Valgkomiteen har bestått av Marit Hauan, leder av UHR M og direktør ved Tromsø 
Museum, Egil Myklebust, direktør i Artsdatabanken og Arne Johan Nærøy, direktør ved Arkeologisk 
museum, UiS. 
 

2.  FORSLAG TIL STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 2014-2016 (TRE ÅR)  
Valgkomiteen har følgende forslag til nytt styre i MUSIT: 
 
Styreleder: Pål Vegar Storeheier, avdelingsdirektør for forskning og utviklingsarbeid, UiT Norges 
arktiske universitet 
 
Nestleder: Solveig Bakken, forsknings- og samlingssjef, NTNU Vitenskapsmuseet 
 
Styremedlemmer: 
Frode Arntsen, direktør BIBSYS, 
Fridtjof Mehlum, forskningssjef, Naturhistorisk museum, UiO, og 
Mari Høgestøl, avdelingsleder, Arkeologisk museum, UiS 
 
Varamedlemmer: 
Espen Uleberg, senioringeniør, Kulturhistorisk museum, UiO,  
Siri Jansen, seniorrådgiver, Universitetsmuseet, UiB 
 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens forslag til nytt styre for MUSIT. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 3/1-2014 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: BUDSJETT OG REGNSKAP FOR 2013 OG FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2014 

DATO: 13. FEBRUAR 2014 

 

Budsjett 2014 
Budsjettet for 2014 er meget stramt i og med at kontingenten ikke er justert i takt med 
prisstigningen samtidig som det foreslås å ansette en daglig leder. Timeprisen øker fra 730 til 755 i 
2014, og det er gjort plass i budsjettet til en daglig leder på fulltid fra 1. juli. Den økte timeprisen 
utgjør en ekstrakostnad på 238 000. En daglig leder på fulltid i et halvt år utgjør en kostnad på ca. 
528 000. 
 

Utsikt for budsjett 2015 
Kontingenten for MUSIT har ikke vært justert siden 2010. På denne bakgrunn og med 
utgangspunktet i budsjettet for 2014, foreslås det at kontingenten for MUSIT økes med 15 % fra 
2015. 

 

Regnskap for 2013 og forslag til budsjett 2014 
 

 
Budsjett 

2013 
Regnskap 

2013 
Budsjett 

2014 
Kommentar 
  

Inntekter 
 

  
 

UiO 2 841 2 841  2 841  

UiB 2 023 2 023  2 023  

NTNU 2 023 2 023  2 023  

UiT 1 205 1 205  1 205  

UiS 516 516 516  

Riksantikvaren (RA) 0 150 150 Note 1 
Overført fra tidligere år 592 592  433  

     
Sum inntekter 9 200 9 350  9 191  
     
Utgifter     
Lønn, driftsgruppa 7 665 7 359  7 183  
Lønn, daglig leder (6 mnd.)   528  
Driftskostnader 912 898 900  
Programvare 13 12  0  
Reiser, møter m.v. 90 99 80 Note 2 
Websatsing/ Tilgjengeliggjøring 60 0 0  
Virksomhetsanalysen 0 0 275 Note 3 
Ekstrasatsing, naturhistorie 230 230 0  
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Ekstrasatsing, kulturhistorie 230 319 0  
Seminar, naturhistorie 0 0 75 Note 4 
Prosjekt RA, kulturhistorie 0 0 150 Jf. Note 1 

Sum utgifter 
 

9 200 8 917 9 191 
 

 
Note 1 
MUSIT fikk i desember 2013 150 000 fra Riksantikvaren for å lenke "universitetsmuseenes 
gjenstandsdatabaser til Kulturminneportalen i forbindelse med Kulturløftet". Mesteparten av arbeidet utføres i 
2014. 
Note 2 
Underskuddet på posten Reiser, møter osv. skyldes bl.a. utgifter til reiser for eksterne medlemmer i gruppen 
som utredet ny IT-arkitektur. 
Note 3 
På bakgrunn av anbefalinger i IT-utredningen vedtok styret for MUSIT å sette i gang et arbeid med en 
virksomhetsanalyse med hensikt å beskrive arbeids- og dataflyt i museene som et første ledd i arbeidet med å 
utvikle nye IT-løsninger for MUSIT.  
Note 4 
Koordineringsgruppen innen naturhistorie gjennomførte et meget vellykket seminar våren 2013, og ønsker å 
gjenta noe tilsvarende i 2014. Gjennom seminaret når MUSIT samarbeidspartnere som Artsdatabanken og 
GBIF Norge i tillegg til ansatte i museene som er berørte av MUSITs virksomhet, men som ikke er med i noen 
faggruppe. 
 
 
Forslag til vedtak 1: Regnskapet for 2013 godkjennes og budsjettet for 2014 vedtas. 
Forslag til vedtak 2: Fra og med 1.1.2015 økes MUSIT-kontingenten med 15 %. 
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