
Oslo, 7.10.2014 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes den 15. oktober kl. 10.00–16.00 på Kulturhistorisk museum, St. Olavsgate 29, Oslo. 
 
Merk at møtet er tredelt: 
10.00-11.00 Forberedelse til dialogmøtet med museumsledelsene 
11.00-14.00 Dialogmøte med museene inkl. lunsj (egne sakspapirer) 
14.00-1600 Ordinært styremøte 
 
Saksliste 
V-sak 01/3-14 Godkjenning av referat fra møtet 13.6.2014 
 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes 

  
D-sak 02/3-14 Forberedelse til dialogmøtet 
 Styreleder innleder til diskusjon 
 Sakspapirer: Jf. saksnotat sendt deltakerne i dialogmøtet 
 
D-sak 03/3-14 Oppsummering av erfaringene med dialogmøte og videre arbeid med strategien 
 Styreleder innleder til diskusjon 
 Sakspapirer: Status for strategiarbeidet og utkast til strategi(dokument) 
 
O-sak 04/3-14 Status for ansettelse av daglig leder 
 Styreleder orienterer 
 
O-sak 05/3-14 Budsjett, regnskap og prognose per 2. tertial 
 Sakspapirer: Budsjett, regnskap, prognose og timeforbruk per 2. tertial 
 
D-sak 06/3-14 Dato, tidspunkt og sted for neste styremøte 
 Forslag til møtedato og -sted legges fram i møtet 
  
D-sak 07/3-14 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 
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Oslo, 26.6.2014 
Referat fra styremøtet i MUSIT 13.6.2014 
 
Til stede: Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet), Jarle Ebeling (sekretær), Mari Høgestøl (Arkeologisk 
museum), Tor Holmen (Uninett) og Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder). 
 
Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum) var forhindret fra å møte, og Espen Uleberg (Kulturhistorisk 
museum, 1. vara.) møtte i hans sted. Steivor Bjarghov (NTNU IT) deltok i møtet under D-sak 02/2-14. 
 
Saksliste 
V-sak 01/2-14 Godkjenning av referat fra møtet 28.3.2014 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

  
D-sak 02/2-14 Virksomhetsanalysen 
 Steivor Bjarghov, prosessleder for arbeidet med Virksomhetsanalysen, gjennomgikk 

rapporten med spesiell vekt på interessenter, roller personer i museene har i forbindelse med 
virksomheten, og de forskjellige prosessene beskrevet i analysen (innsamling, etablere 
objekt/dokument i samling, tilgjengeliggjøring og bevaring/ konservering). Styret berømmet 
arbeidet med rapporten og uttrykte en stor takk til alle som hadde deltatt i arbeidet med 
analysen og spesielt de tre som hadde ferdigstilt rapporten. (Gjennomgangen er vedlagt.) 

 
 Anbefalingene i rapporten var tydelige og gikk ut på (i) å etablere et felles kvalitetssystem 

med felles begrepsapparat og rollebeskrivelser, (ii) å gjennomgå porteføljen av eksisterende 
IT-løsninger i museene, og (iii) å gjennomføre en informasjonsanalyse av arbeidsprosessene i 
samlingsforvaltningen. Av de tre anbefalingene ser styret det som sine primære oppgaver å 
følge opp (ii) og (iii). Punkt (iii) vil kreve kompetanse innen IKT og informasjonsanalyse. 
Punkt (i) vil være et arbeid UHR M og museene bør ta tak i. 

 
 Rapporten vil bli sendt til relevante parter og aktører så som UHR M, museene, universitetene 

og Kunnskapsdepartementet. Man bør også tenke på om det kan gjøres en nyhetssak ut av 
rapporten ved f.eks. å legge den ut på sosiale medier og sende den til relevante e-post-lister 
som f.eks. Museumsnett. 

 
V-sak 03/2-14 Oppnevning av medlemmer til, og ledere av, koordineringsgruppene 
 Vedtak: Medlemmer til de to koordineringsgruppene oppnevnes i henhold til de 

innsendte forslagene fra museene. Eirik Rindal, NHM, oppnevnes som leder av 
koordineringsgruppen for naturhistorie, og Espen Uleberg, KHM, oppnevnes som leder 
for koordineringsgruppen for kulturhistorie. 

 
 Espen Uleberg forlot møtet under behandlingen av hvem som skulle lede 

koordineringsgruppen for kulturhistorie. 
 
D-sak 04/2-14 Utlysning av stillingen som daglig leder 

Styret diskuterte utlysningsteksten og hadde noen mindre forslag til endringer som styreleder 
inkorporer i utlysningsteksten. Det tas sikte på å lyse ut stillingen før sommeren med 
søknadsfrist 31. august og med tanke på ansettelse seinest 1.1.2015. Utlysningsteksten bør 
også publiseres rett over sommeren. En "letekomité" bestående av lederne for 
koordineringsgruppene får i oppdrag å sikre at utlysningsteksten når relevante personer og 
miljøer. 
 
Styreleder utarbeider annonsetekst basert på den fulle utlysningsteksten. 

 
V-sak 05/2-14 Avtale MUSIT – USIT om daglig leder og støttetjenester 
 Vedtak: Det inngås en avtale mellom samarbeidstiltaket MUSIT og Universitetet i Oslo 

om daglig leder og administrative tjenester med det forbehold om at adgang til bruk av 
møterom inngår i paragraf 3, Lokaler og infrastruktur og at støttetjenester til arkiv, 
HMS og HR inngår i de administrative tjenestene MUSIT kjøper av UIO. 
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 Styreleder avklarer med UiO hvem daglig leder rapporterer til i rent personaladministrative 

forhold. Dette skal ikke være IT-direktøren. 
  
D-sak 06/2-14 Rapportering på handlingsplan 
 Styret berømmet koordineringsgruppene for rapportene, som gir et godt innblikk i det daglige 

arbeidet i MUSIT og ved museene. 
 
V-sak 07/2-14 Budsjett, regnskap og prognose for 2014 
 I prognosen for 2014 er det satt av 462 000 kr til lønn til daglig leder. Det er nå klart at daglig 

leder ikke vil kunne bli ansatt før 1.1.2015. Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT har også 
fått en permisjon på 60 % av en full stilling fra 15. april og ett år framover. Styret vil derfor 
omdisponere frigjorte midler til andre formål. 

 
 Vedtak:  

1. Det settes av 100 000 kr til en ekstern prosessleder i forbindelse strategi-seminaret i 
regi av styret. 

2. Det settes av 200 000 kr til uforutsette utgifter og ev. ekstrautgifter til et 
konsulentoppdrag i forbindelse med ansettelse av daglig leder. 

3. Det settes av 45 000 kr til betaling av de administrative støttetjenestene MUSIT 
kjøper av UiO som del av avtalen om daglig leder. 

4. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne bruk av midler som følge av permisjonen i 
drifts- og utviklingsorganisasjonen. Disse midlene skal primært tilfalle 
kulturhistorie. 

5. Styret tar overskridelsen av budsjett og prognosen for arbeidet med 
Virksomhetsanalysen til etterretning. 

6. Styret tar en ny vurdering av eventuelle frigjorte midler etter 2. tertial. 
 
O-sak 08/2-14 Brev fra koordineringsgruppene til museene om opprettelse av et databasekoordinator-

nettverk 
 Styret tok brevet til orientering. 
 
D-sak 09/2-14 Dialogmøte med museene 

 Styret diskuterte om dialogmøte burde komme før eller etter UHR M-møtet og før eller etter 
et styremøte. Man kom fram til at det burde gjennomføres før UHR M-møtet, slik at saker 
man tok opp i dialogmøte også kunne adresseres og diskuteres i UHR M. Dialogmøte burde 
komme før et styremøte samme dag, slik at styret kunne oppsummere dialogmøtet. Dette 
betyr at man forsøker å få til et møte med ledelsen ved museene onsdag 15. oktober ca. 10.30 
til 14.00. 

 
 Styreleder tar kontakt med leder av UHR M, Marit Hauan, slik at oppfølging av dialogmøtet 

med MUSIT kan bli en sak på UHR Ms møte den 16. oktober. 
  
D-sak 10/2-14 Eventuelt 
 To saker ble meldt under Eventuelt: 
 1. Orientering om hvordan brevet fra styret til universitetene om ressurser til oppgradering 

av IT-arkitekturen hadde blitt mottatt og behandlet ved universitetene. 
 MUSIT har foreløpig ikke fått noen offisiell respons fra universitetene, men ved NTNU har 

saken havnet hos IT-sjefen, ved UiT hos direktøren og ved UiO hos underdirektøren i Enhet 
for lederstøtte. Ved Universitetet i Stavanger havnet saken først på museet, men er nå sendt 
tilbake til universitetet sentralt. 

 
 2. Styrets strategiarbeid 
 Styret diskuterte hvordan man skulle legge opp arbeidet med å utforme en strategi for 

MUSIT. Det er viktig å komme i gang med dette arbeidet like over sommeren, slik at man kan 
diskutere strategi i dialogmøtet med museene i oktober (jf. D-sak 09/2-14). Følgende ble 
bestemt: 
 Styreleder setter opp forslag til tidspunkt for et strategi-seminar i september. 
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 Hele styret, inkl. varamedlemmer og lederne av koordineringsgruppene deltar på 
seminaret. 

 Solveig Bakken skriver et innledende dokument om arbeid med strategi med basis i 
bl.a. i Virksomhetsanalysen. 

 Solveig Bakken undersøker om NTNU har avtaler med firmaer eller institusjoner som 
kan forberede og lede strategi-seminaret. 

 Det settes av 100 000 kr i budsjettet til en ev. ekstern prosessleder for strategi-
seminaret. 
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: D-SAK 03/3-2014 

FRA: STYRELEDER 

TEMA: STATUS FOR STRATEGIARBEIDET 

DATO: 6. OKTOBER 2014 

 

Til: MUSITs styre 
 
Fra: Styreleder 
 
Vedlegg: Utkast til strategi(dokument) for MUSIT 
 

Status for strategiarbeidet 

Styret inklusive varemedlemmer og lederne av koordineringsgruppene gjennomførte et 
heldags strategiseminar 08.09. 2014. Prosessen ble ledet av Steinar Gynnild fra Faveo. 

I etterkant av seminaret har prosessleder og nestleder hatt to arbeidsøkter hvor materialet fra 
seminaret ble gjennomgått og strukturert. 

Styreleder og nestleder har arbeidet videre med sammenstillingen, diskutert nivå på 
framstillingen og sett på hvilke tema og momenter det er spesielt viktig å diskutere med 
museumslederne og lederne i koordineringsgruppe i dialogmøtet 15.10. 2014.  

Det presiseres at dokumentet slik det nå foreligger, er et arbeidsdokument, huskeliste og 
utgangspunkt for diskusjon i styret. Ambisjoner/mål for MUSIT, veivalg, konsekvenser av 
veivalgene og dermed hvilken retning MUSIT skal gå, skal være gjenstand for videre arbeid 
og grundige diskusjoner i styret.  

 

Spørsmål til diskusjon 

Strategi, strategidokument eller styringsdokument? 

Evalueringen av MUSIT i 2013 konkluderte med at MUSIT mangler en overordnet faglig 
utviklingsstrategi som styrer hvilke fagsystemer en skal utvikle, hvordan disse skal integreres, 
og hvordan en best prioriterer ressurser i henhold til museenes kjernevirksomhet. Utvikling av 
langsiktige handlingsplaner er også vanskelig før koordineringsgruppene får styringssignaler 
gjennom overordnede felles målsettinger og prioriteringer gitt av styret.  

På seminaret 08.09. ble det av flere vist til at MUSIT har et begrenset «virkeområde» og er 
egentlig et redskap for å realisere museene mål. Og det ble stilt spørsmål med hvor 
omfattende kan/skal en strategi for MUSIT være? Dette ble ikke diskutert videre under 
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seminaret. Ved gjennomgangen av materialet i ettertid, ser en at svært mange innspill og 
synspunkter går på klargjøring av MUSITs ansvarsområder, kvalitetsutvikling og organisering 
av arbeidet, involvering og forankring i museene.  

Vi har valgt å sammenfatte momentene og synspunktet i et kort, konkret og operativt 
dokument. Dersom styret velger å gå videre med et slikt nivå på dokumentet, vil det kanskje 
være riktigere å omtale dette som et styringsdokument eller et strategidokument, heller enn en 
strategi? 

MUSIT og museenes ansvarsområder, en nødvendig avklaring? 

Strategidokumentet bygger på samarbeidsavtalen om MUSIT med tilhørende vedtekter der 
det framgår at MUSITs oppgave er å: 

• Sikre drift og forvaltning av dagens løsninger. 
• Legge til rette for deling av data for ulike brukere. 
• I samarbeid med museene avklare behov for utbedringer eller nye løsninger, og 

gjennomføre prosjekter for å løse dette. 

Videre legges det vekt på anbefalinger i evalueringen fra 2013, virksomhetsanalysen fra 2014 
samt innspillene fra strategiseminaret 08.09. 

Med ny samarbeidsavtale og et mer begrenset mandat for MUSIT, har vi valgt å legge inn et 
moment om avgrensning av arbeidsområdet for MUSIT. Vi mener det fortsatt er nødvendig 
med tydeliggjøring av MUSIT vs. museenes oppgaver for om mulig å få mer samsvar mellom 
forventninger hos museumslederne og i fagmiljøene, og mulige leveranser gjennom MUSIT.  
Det vil være viktig å få diskutert dette punktet med museumslederne i dialogmøtet.   
 

Hva skal være MUSITs mål/ambisjoner? 
 
Vi tror at forventningene til MUSIT er nokså ulike i fagmiljøene og blant direktørene. Noen 
synes at MUSIT er en viktig arena for å møtes og stake ut museumspolitikk og 
museumsstrategi for samlinger, digital samlingsforvaltning, datadeling osv. Andre ønsker seg 
et verktøy for digital samlingsforvaltning som fungerer og synes det er nok med et slikt 
«mandat» for MUSIT.  
 
Innholdet i dokumentet som det nå foreligger, er nå nokså barbert og nede på «et effektivt 
verktøy for digital samlingsforvaltning». Det politiske er begrenset til å omtale felles 
nasjonale verktøy, forholde seg til det som foregår nasjonalt og internasjonalt, bruk av 
standarder og et nasjonalt løft for samlingsforvaltningen.   
 
Et viktig spørsmål er hvilken rolle skal MUSIT ha som kontaktpunkt, ansikt utad, bindeledd 
til andre aktører i sektoren (Artsdatabanken, Riksantikvaren), pådriver for museene i ulike 
prosesser og initiativ? Videre, skal museene ha som ambisjon at MUSIT er den sentrale 
nasjonale dataleverandør av museumsdata? Dette må diskuteres med museumslederne 15.10. 
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Hva ønsker de, hvilke arenaer skal MUSIT være på, og da kunne «representere» museene 
samlet?  
 
 
Deling av data- hva ligger i dette? 
 
Temaet «deling av data» ble lite diskutert på strategiseminaret. Dokumentet er foreløpig 
uklart når det gjelder å konkretisere hva en mener med «deling av data», og hvordan MUSIT 
skal arbeide med dette. En bør være tydeligere på dette, da ulike tilnærminger gir ulike 
konsekvenser.  
 
Eksempler på alternative tilnærminger/veivalg kunne være:     

Alternativ 1. Aktiv, utadvendt (muligens utenfor mandatet, men noe mange ønsker):  

«MUSIT har effektive webløsninger som gjør museumsdata lett tilgjengelig for bruk i 
forskning, forvaltning og formidling, både eksternt og internt. Disse løsningene skal være de 
viktigste kildene til museenes datasett»  

 

Alternativ 2. Fasiliterende, teknisk:  

MUSIT tilbyr en infrastruktur som på lettest mulig måte gjør det mulig å ta i bruk data for 
andre brukere. Dette innebærer bruk av nasjonale og internasjonale standarder for registrering 
og deling av data, bruk av åpne formater og tilrettelegging for lenkede, åpne data.» 

 

Alternativ 3. Passivt, forvaltende:  

MUSIT skal sørge for løsninger som sikrer en felles innsamling av data fra 
samlingsforvaltningen museene i mellom. Disse data kan gjøres tilgjengelig for eksterne 
brukere etter behov.  

 
Prioritering av utviklingsprosjekter – hvilke kriterier legger vi til grunn? 
Her er det tatt fram flere momenter som kom fram på strategiseminaret og anbefalinger i 
evalueringen fra 2013.  
 
Følgende momenter og konsekvensene av slike veivalg har imidlertid vært lite diskutert: 

MUSIT skal prioritere utviklingsprosjekter i et kost/nytte-perspektiv. En reduksjon i antall 
lokale og fagspesifikke løsninger samt datasettenes størrelse, aktualitet, løpende tilvekst og 
omfang på brukergrupper legges til grunn i prioriteringen av utviklingsprosjekter.  

Basisbehov for samlingsforvaltningen (en versjon 1.0) for alle samlingstyper prioriteres 
framfor utvidelse av funksjonalitet i godt fungerende løsninger. 
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Strategi(styrings)dokument for MUSIT 
 

AMBISJON (MÅL) 
MUSIT skal være en tydelig, avklart og kundedrevet organisasjon med tjenester som er tilpasset 
museenes behov. 

MUSIT skal gjennom etablering av felles systemer bidra til en effektiv håndtering av samlingsdata ved 
museene. 

MUSITs systemer for samlingsdata skal støtte museenes kjerneoppgaver innenfor forskning, 
formidling og forvaltning. 

MUSIT skal være et nettverkssamarbeid der alle universitetsmuseene inkluderes og bidrar til felles 
løsninger, og et nasjonalt løft for å sikre, samordne og dele data fra de vitenskapelige samlingene. 

AVGRENSNING AV ARBEIDSOMRÅDET FOR MUSIT 
MUSITs primære oppgave er å tilby løsninger for å håndtere samlingsinformasjon fra felt til deling av 
data.  Tiltaket sørger for (bidrar til) felles tilgjengeliggjøring av data på tvers av museene og er en 
arena for deling og utvikling av kompetanse. 

Museenes oppgaver er datahåndtering i form av innsamling, registrering, kvalitetssikring og 
vedlikehold. Det er det enkelte museum som eier dataene. Formidling og bruk av data er museenes 
ansvar. 

BRUKERDREVET UTVIKLING 
MUSIT er et verktøy for å realisere museenes strategier, og drives som et forpliktende nettverk styrt 
av en samarbeidsavtale.  

Styret tar de endelige beslutningene gjennom tildeling av ressurser. 

Medlemmer i fag- og koordineringsgrupper er oppnevnt av de respektive museer, og tilskrives 
derved det nødvendige mandat for å initiere, utrede og gi råd om valg av løsninger på vegne av 
museene.  

MUSIT har en ansatt daglig leder som skal bidra til å koordinere og drive det daglige arbeidet i 
nettverket.  

Hvert enkelt museum skal ha et mottakerapparat med bl.a. databasekoordinatorer som har den 
nødvendige oversikten og kompetansen for på en best mulig måte gjøre bruk av fellesressursene 
utviklet og driftet  av MUSIT.  

Forutsetningene for å nå MUSITS og museenes mål er at museene allokerer tid og ressurser til 
arbeidet med utvikling og implementering av fellesløsninger. 

VEIVALG FOR UTVIKLINGSPROSJEKTER 
Det er et mål å utvikle felles, nasjonale løsninger basert på ensartet IT-arkitektur på tvers av 
fagområder. 
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MUSIT skal kunne ta i bruk tilgjengelige løsninger utviklet av andre der dette er faglig, økonomisk og 
driftsmessig forsvarlig. 

MUSIT skal prioritere løsninger og funksjoner som kan integreres med andre løsninger nasjonalt og 
internasjonalt. 

Løsningene som utvikles skal ivareta nasjonale og internasjonale standarder for registrering og deling 
av data, samt legge til rette for åpen datadeling. 

MUSIT skal prioritere utviklingsprosjekter i et kost/nytte-perspektiv. En reduksjon i antall lokale og 
fagspesifikke løsninger samt datasettenes størrelse, aktualitet, løpende tilvekst og omfang på 
brukergrupper legges til grunn i prioriteringen av utviklingsprosjekter.  

Basisbehov for samlingsforvaltningen for alle samlingstyper prioriteres framfor utvidelse av 
funksjonalitet i godt fungerende løsninger. 

VEIVALG FOR UTVIKLINGSRESSURSER  
Utvikling organiseres som tidsavgrensete prosjekter, hvor en sørger for å involvere den riktige 
kompetansen fra relevante fagmiljø i museene.  

Det skal legges stor vekt på tidligfase og planlegging av prosjekter. Eierforhold og styring av 
prosjektene skal være god, tydelig og avklart. 

MUSITs rolle som bestiller skal styrkes, og konkurranseutsetting av utviklingsoppgaver er mulig med 
grunnlag i en felles IT-arkitektur.  

MUSIT vil styrke ressursene til utvikling ved å gjennomgå eksisterende portefølje av systemer i drift 
både i MUSIT og ved museene. 

VEIVALG FOR DRIFT OG FORVALTNING 
MUSIT vil sørge for at museene får gode og effektive driftstjenester, i henhold til gjeldende krav til IT-
sikkerhet.  

Databasekoordinatorene ved hvert museum er bindeleddet mellom museenes fagligmiljø/brukere og 
driftsleverandør.  

MUSIT vil etablere felles prosedyrer og rutiner for forvaltning, herunder avvikshandtering og 
endringsønsker.  

Eksternt innkjøpte løsninger underlegges krav om kompatibilitet med eksisterende infrastruktur og 
driftsregimer. 

VEIVALG FOR DATADELING 

Som sentral leverandør av museumsdata, vil MUSIT tilby effektive webløsninger som gjør 
museumsdata lett tilgjengelig for bruk i forskning, forvaltning og formidling, både eksternt og internt. 
 

Alternativt: MUSIT skal etablere en infrastruktur som lett gjør det mulig å ta i bruk museumsdata for 
andre brukere. Dette innebærer bruk av nasjonale og internasjonale standarder for registrering og 
deling av data, bruk av åpne formater og tilrettelegging for lenkede, åpne data. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: O-SAK 06/3-2014 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: BUDSJETT, REGNSKAP OG PROGNOSE 2. TERTIAL 

DATO: 1. OKTOBER 2014 

 

Budsjett, regnskap og prognose per 2. tertial 2014 
 

 Budsjett  Regnskap  Prognose  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) 150 150 150  
Overført fra tidligere år 433 433  433  

     
Sum inntekter 9 191 9 191  9 191  
     
Utgifter     
Lønn, driftsgruppa 7 183 4 729  7 173  
Lønn, daglig leder (6 mnd.) 528 0 0  
Driftskostnader 900 620 945  
Reiser, møter m.v. 80 27 80  
Virksomhetsanalysen 275 372 372  
Seminar, naturhistorie 75 76 76  
Prosjekt RA, kulturhistorie 150 72 150  
Ekstrasatsing kulturhistorie 0 0 100 Note 1 
Midler til strategiarbeid og 
uforutsette kostander 0 0 295  

Sum utgifter 
 

9 191 5 896 9 191 
 

 
 
Note 1 
Styreleder har godkjent bruk av inntil 100 000 til to seminarer og arbeid med felles referanselister. 
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Tertialrapport, timeforbruk i driftsorganisasjonen per 2. tertial 2014 
 
Delprosjekt 1. tertial 2. tertial Prognose 

Tekniske fellesoppgaver 625 1115 2 200 

Kulturhistorie, utvikling og drift 930 375 1 900 

Naturhistorie, utvikling og drift 1985 960 5 000 

Administrative fellesoppgaver 151 122 400 

Sum 3691 2572 9 500 

 

Per 2. tertial har driftsorganisasjonen brukt 6 263 timer, som tilsvarer ca. 66 % av totalrammen på 
9 500 timer i lønnsbudsjettet. En utvikler gikk ut i 60 % permisjon 15.4. Dette har primært gått 
utover utviklingsarbeid innen kulturhistorie. 

Tekniske fellesoppgaver innbefatter utvikling av brukerdokumentasjon og utvikling av 
fellesløsninger, for eksempel kartløsninger. I 2014 føres også et større arbeid med overgangen til 
Unicode under tekniske fellesoppgaver. Administrative fellesoppgaver omfatter prosjektledelse 
og personalledelsesoppgaver og deltakelse i fag- og koordineringsgrupper. 
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