
Blindern, 10.2.2011 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes den 17. februar kl. 11.00-15.00 ved Bergen Museum. 
 
Saksliste 
V-sak 01/1-11 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.11.2010 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
V-sak 02/1-11 Regnskap for 2010 og forslag til budsjett for 2011 
 Sakspapirer: Regnskap, budsjett og tertialrapporter 
 Forslag til vedtak: Forslaget til budsjett godkjennes og oversendes årsmøte. 
 
V-sak 03/1-11 Utkast til årsmøtepapirer 
 Sakspapirer: Årsberetning 
 Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes og oversendes årsmøtet. 
 
D-sak 04/1-11 Nasjonal digital universitetsmuseum - veien videre 
 Sakspapirer: Plan fra UHR M vedrørende tilgjengeliggjøring og digital formidling på 

universitetsmuseene ettersendes. 
 Styreleder innleder til diskusjon. 
 
V-sak 05/1-11 Handlingsplaner for 2011 
 Sakspapirer: Saksdokument og handlingsplanene 
 Forlag til vedtak: Handlingsplanene vedtas. 
 
O-sak 06/1-11 Referat fra møter i koordineringsgruppene 
 Sakspapirer: Møtereferatene 
 
D-sak 07/1-11 Møteplan 2011 
 UHR M har møte 22. september i Oslo. Hvor tidlig kan vårt møte begynne dagen 

etter?  
 Angående møtet i Tromsø 24. november: Skal vi begynne tidligere, og regne med at 

alle reiser opp dagen før? 
• 17. februar i Bergen, 1100-1500 
• 26. mai i Stavanger, 1100-1500 
• 23. september i Oslo, NHM, 1000-1400 
• 24. november i Tromsø, 1100-1500 

 
D-sak 08/1-11 Eventuelt 
 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 



 

MUSIT –  BUD SJETT OG REGNSKAP 2010 OG BUDSJETTFORSLAG 2011  

FRA: MUSIT-SEKRETARIATET 

TEMA: BUDSJETT OG REGNSKAP  FOR 2010 OG FORSLAG TIL BUDSJETT  FOR 2011 

DATO: 10. FEBRUAR 2010 
 
 
 
 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Forslag til budsjett 2011 Note 
Inntekter     

Overført fra tidligere år 946 946 572  
UiO, kontingent 2 706 2 706 2 841 Note 1 
UiB, kontingent 1 927 1 927 2 024  

NTNU, kontingent 1 927 1 927 2 024  
UiT, kontingent 1 148 1 148 1 205  
UiS, kontingent 492 492 517  

Overføring fra RA 400 400 0  
Inntekt DDAMA-prosjekt 176 115 0  
Sum inntekter 9 722 9 661 9 183  
     
Utgifter     

Lønn 7 350 7 415 7 350  
Ekstrasatsing på nat.hist 0 0 356   

Faste driftskostnader 550 712 750  
Variable driftskostnader 150 79 100  

Utstyrsinvesteringer 49 0 52 Note 2 
Programvare 14 15 15  

Reiser, møter m.v. 87 62 60  
Web-satsing 946 311 500 Note 3 

Kjøp av Intrasis (RA) 400 380 0  
DDAMA-prosjektet 176 115 0  

Sum utgifter 9 722 9 087 9 183  
Resultat  572   
 

Note 1 
For å dekke ekstrasatsingen innen naturhistorie og økte driftsutgifter, foreslås det å øke kontingenten til MUSIT med 
5 % for 2011. 
 
Note 2 
Denne maskinen er ankommet, men ikke fakturert MUSIT i 2010. 
 
Note 3 
Midlene til websatsing i 2011 (500) er bundet opp i eksterne webutviklingsprosjekter satt i gang i 2010. Grunnen til at 
vi ikke fikk brukt opp alle midlene i 2010 er bl.a. at vi måtte ha to anbudsrunder, før vi fikk et eksternt firma til å ta på 
seg ett av oppdragene. 
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MUSIT –  VEDLEGG TIL  V-SAK 02/1-11  

FRA: MUSIT-SEKRETARIATET 

TEMA: TERTIALRAPPORTER FOR 2010 

DATO: 10. FEBRUAR 2010 

 
 
 

Sammendrag av tertialrapportene med de viktigste delprosjektene. 

Delprosjekt 1. tertial 2. tertial 3. tertial Totalt 

Administrasjon 481 232 280 993 

Kulturhistorie 1854 1486 2006 5346 

Naturhistorie 1041 735 1454 3230 

Tekniske fellesoppgaver 528 200 297 1025 

Sum 3904 2653 4037 10594 

 

Merk at summene blir litt forskjellige fra de detaljerte rapportene pga. desimalavrunding. 

Merk videre at forskjellen mellom kultur- og naturhistorie for 3. tertial i stor grad skyldes timer gått med til drift. I 
3. tertial er det brukt ca. like mange timer på utvikling innen natur (949) som kultur (955), mens drift av kultur tok 
625 timer mot 213 for natur. Den økte møtevirksomheten innen natur (139) versus kultur (95) for 3. tertial vitner 
også om den økte satsingen på naturhistorie fra DUG sin side.
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Følgende tabell viser timeforbruk fordelt på delprosjekt og oppgave for 3. tertial: 

Delprosjekt Oppgave September Oktober November Desember Total 
Administrative fellesoppgaver Administrasjon 40 23 90 0 152 
Administrative fellesoppgaver Drift 0 0 0 0 0 
Administrative fellesoppgaver Faglig utvikling 8 21 0 7 35 
Administrative fellesoppgaver Møter 25 10 15 44 93 
Administrative fellesoppgaver Utvikling 0 0 0 0 0 
Kulturhistorie Administrasjon 106 101 48 44 298 
Kulturhistorie Dokumentasjon 8 0 0 0 8 
Kulturhistorie Drift 80 161 194 190 625 
Kulturhistorie Faglig utvikling 1 17 7 0 25 
Kulturhistorie Møter 27 31 31 7 95 
Kulturhistorie Utvikling 313 112 123 58 955 
Naturhistorie Administrasjon 9 33 0 0 42 
Naturhistorie Brukerstøtte 30 33 30 8 99 
Naturhistorie Dokumentasjon 4 0 0 3 7 
Naturhistorie Drift 37 69 65 42 213 
Naturhistorie Faglig utvikling 0 0 3 2 5 
Naturhistorie Møter 38 59 15 27 139 
Naturhistorie Utvikling 193 241 296 218 949 
Tekniske fellesoppgaver Dokumentasjon 59 48 55 38 199 
Tekniske fellesoppgaver Drift 0 0 30 38 68 
Tekniske fellesoppgaver Faglig utvikling 9 0 5 3 17 
Tekniske fellesoppgaver Utvikling 13 0 0 0 13 
Total 

 
1001 956 1005 727 4037 

Estimert timeforbruk 
 

875 875 875 875 3500 
 
Totalt for 2010 er det budsjettert med 10 500 timer. Per 3. tertial har DUG brukt 10 592 (101 %) timer. 348 av timene ført under Kulturhistorie, Utvikling er gått til 
webutviklingsarbeid. 
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Følgende tabell viser timeforbruk fordelt på delprosjekt og oppgave for 2. tertial: 

Delprosjekt Oppgave Mai Juni Juli August Total 
Administrative fellesoppgaver Administrasjon 44 46 40 35 165 
Administrative fellesoppgaver Møter 7 39 2 19 67 
Administrative fellesoppgaver Utvikling 0 0 0 0 0 
Kulturhistorie Administrasjon 15 40 10 85 149 
Kulturhistorie Brukerstøtte 0 0 0 3 3 
Kulturhistorie Dokumentasjon 0 0 3 36 39 
Kulturhistorie Drift 0 0 2 38 40 
Kulturhistorie Faglig utvikling 0 5 21 0 26 
Kulturhistorie Møter 0 9 0 26 35 
Kulturhistorie Utvikling 360 393 130 274 1156 
Naturhistorie Brukerstøtte 3 9 3 26 40 
Naturhistorie Dokumentasjon 55 26 0 0 81 
Naturhistorie Drift 29 32 17 52 129 
Naturhistorie Møter 2 8 0 0 10 
Naturhistorie Utvikling 168 114 43 149 475 
Tekniske fellesoppgaver Dokumentasjon 32 33 7 35 107 
Tekniske fellesoppgaver Drift 0 0 0 7 7 
Tekniske fellesoppgaver Faglig utvikling 2 0 0 0 2 
Tekniske fellesoppgaver Utvikling 25 12 8 39 84 
Total  741 764 285 823 2654 
Estimert timeforbruk  875 875 875 875 3500 
 

Totalt for 2010 er det budsjettert med 10 500 timer. Per 2. tertial har vi brukt 62 % (6 515) av disse timene.  
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Følgende tabell viser timeforbruk fordelt på delprosjekt og oppgave for 1. tertial: 

Delprosjekt Oppgave Januar Februar Mars April Total 
Administrative fellesoppgaver Administrasjon 161 79 78 33 351 
Administrative fellesoppgaver Dokumentasjon 0 0 15 0 15 
Administrative fellesoppgaver Faglig utvikling 11 0 0 26 36 
Administrative fellesoppgaver Møter 20 8 39 5 73 
Administrative fellesoppgaver Utvikling 4 2 0 0 6 
Kulturhistorie Administrasjon 42 50 22 32 145 
Kulturhistorie Brukerstøtte 2 0 0 0 2 
Kulturhistorie Dokumentasjon 0 0 0 2 2 
Kulturhistorie Drift 40 6 15 8 68 
Kulturhistorie Faglig utvikling 16 6 0 2 23 
Kulturhistorie Møter 15 34 0 2 51 
Kulturhistorie Utvikling 276 396 482 409 1563 
Naturhistorie Administrasjon 1 0 0 0 1 
Naturhistorie Brukerstøtte 0 4 0 0 4 
Naturhistorie Dokumentasjon 3 1 3 16 22 
Naturhistorie Drift 11 11 7 36 64 
Naturhistorie Faglig utvikling 0 0 0 0 0 
Naturhistorie Møter 11 1 6 0 18 
Naturhistorie Utvikling 196 218 320 198 932 
Tekniske fellesoppgaver Administrasjon 20 0 0 11 31 
Tekniske fellesoppgaver Brukerstøtte 2 6 0 0 8 
Tekniske fellesoppgaver Dokumentasjon 32 27 53 32 145 
Tekniske fellesoppgaver Drift 4 0 1 3 8 
Tekniske fellesoppgaver Faglig utvikling 29 123 29 34 216 
Tekniske fellesoppgaver Utvikling 48 55 0 17 120 
Total  944 1025 1068 861 3901 
Estimert timeforbruk  875 875 875 875 3500 
 

Totalt for 2010 er det budsjettert med 10 500 timer. Per 1. tertial har vi brukt 37,2 % av disse timene.  



 

MUSIT -  ÅRSMØTE 

SAK NO:

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

  

TEMA: MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2010 

DATO: 10. FEBRUAR 2011 

CC:

Årsberetning MUSIT 2010 

  

 
1. Styret 
2. Bemerkninger til regnskap for 2010 og budsjett for 2011 
3. Hva er oppnådd i 2010 
 

1. STYRET 
For perioden 1.1.2010 til 31.12.2010 bestod styret i MUSIT av følgende personer: 

• Henrik von Achen (UiB)  
• Magnar Antonsen (UiT)  
• Arne Bjørlykke (Naturhistorisk museum)  
• Axel Christophersen (NTNU Vitenskapsmuseet) 
• Anne K. Dahl (NTNU)  
• Marit Hauan (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)  
• Siri Jansen (Bergen Museum)  
• Arne Laukholm (UiO, styreleder)  
• Egil Mikkelsen (Kulturhistorisk museum)  
• Arne J. Nerøy (Arkeologisk museum) 
• Nils Valland, observatør (Artsdatabanken) 

 
Styret har avholdt fire styremøter i løpet av året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede 
prioriteringer, har styret vedtatt to handlingsplaner, én innenfor kulturhistorie og én innenfor naturhistorie. 
Referat fra styremøtene og handlingsplanene kan fås ved henvendelse til sekretariatet for MUSIT. 
 

2. BEMERKNINGER TIL REGNSKAP FOR 2010 OG BUDSJETT FOR 2011 
Ved utgangen av 2009 er summen av ubrukte midler i MUSIT 0,5 mill. kr., betydelig mindre enn de 
foregående år. Midlene er allerede bundet opp i webutviklingsprosjekter som ble startet i 2010. Grunnen til at 
prosjektene ikke ble ferdigstilt i 2010 var bl.a. at det måtte to anbudsrunder til, før vi fikk et firma til å ta ett 
av oppdragene. 
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Styret anbefaler at kontingenten for 2010 økes med 5 % for å kunne styrke bemanningen i Drifts- og 
utviklingsgruppen i MUSIT rettet mot naturhistorie. Dette vil øke gjennomføringstakten på 
utviklingsprosjektene innen naturhistorie, som ligger etter de innenfor kulturhistorie. 

3. HVA ER OPPNÅDD I 2010 
Innefor naturhistorie 
En ny database med tilhørende applikasjon er tatt i bruk til forvaltning av botaniske data, i første omgang 
karplanter og sopp. Bergen Museum og NTNU Vitenskapsmuseet har tatt i bruk applikasjonen i 2010. 
Naturhistorisk museum (NHM), som har en del ekstra krav til funksjonalitet i applikasjonen, vil ha denne 
funksjonaliteten på plass, før de tar i bruk applikasjonen. Tromsø Museum og NHM har planlagt å ta i bruk 
applikasjonen i løpet av 2011. Målet for 2010 var at alle museene skulle ha tatt i bruk den nye applikasjonen 
i løpet av året. 
 
En egen faggruppe innen entomologi er nedsatt, og har startet arbeidet med å lage en kravspesifikasjon for en 
ny applikasjon som alle museene skal ta i bruk. Arbeidet er godt i gang, og  en egen prosjektplan med 
milepæler er utarbeidet. 
 
Innenfor kulturhistorie 
Moduler for magasinhåndtering og gjenstandsforvaltning er implementert for arkeologibasen. 
Arkeologibasen og –applikasjonen er også oppdatert med flere nye funksjoner, bl.a. opplasting av pdf-
dokument. 
 
Forprosjektet til DDAMA (Digitization and Dissemination of the Archaeological Museum Archives of the 
University Museums in Norway) er gjennomført, og man har søkt Forskningsrådet om 35 millioner til 
hovedprosjektet. Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT fikk noen midler til å lage en pilot for søking i 
arkivet på nett. 
 
Feltdokumentasjonsfaggruppen har testet systemet Intrasis, for å se om dette er et feltdokumentasjonssystem 
alle museene kan enes om å ta i bruk. Innkjøp av, og kurs i, systemet ble betalt av Riksantikvaren. 



 

 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO:

FRA: SEKRETARIATET I MUSIT 

 V-SAK 05/1-2011 

TEMA: HANDLINGSPLANENE FOR 2011 

DATO: 10. FEBRUAR 2011 

CC:

MUSITS HANDLINGSPLANER: FORM OG INNHOLD 

  

Styret har etterlyst en mer oversiktlig form på MUSITs handlingsplaner, for bl.a. å kunne sammenligne 
planenes enkeltmål opp mot faktisk ressursbruk i Drifts- og utviklingsgruppen. I det vedlagte forslaget til 
handlingsplaner for 2011 er dette gjort ved å spesifisere for hvert mål hvor mange timer og kroner det vil 
koste. Ressursbruken kan relativt enkelt sammenlignes med tertialrapportene som Drifts- og 
utviklingsgruppen leverer. 

I tillegg til ressursene som går med i Drifts- og utviklingsgruppen, er det et ønske fra koordineringsgruppen 
innen naturhistorie at hvert museum også estimerer ressursbruk i timer for arbeid ved museet som går med til 
"MUSIT-arbeid". Koordineringsgruppen innen kulturhistorie synes ikke dette er noe god ide. Utfordringen er 
bl.a. hvordan man skal kunne telle (estimere) disse timene, og hva man anser som "MUSIT-arbeid". 

Sekretariatet ber om at styret diskuterer saken, slik at dette blir gjort likt for de to områdene.  
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Versjon av 1.2.2011 
 
MUSIT: handlingsplaner med ressursforbruk for 2011 
 
Innledning 
Dokumentet består av tre deler: (i) en oversikt over Drifts- og utviklingsgruppens (DUGs) 
samlede ressursforbruk (lønnsbudsjett/ arbeidstidsregnskap) i form av månedsverk og kroner, 
(ii) handlingsplanen for naturhistorie, og (iii) handlingsplanen for kulturhistorie. I 
handlingsplanene er månedsverk og kroner fordelt på de målene som er prioritert fra 
koordineringsgruppenes side. 
 
Merk at ressurser i form av arbeidstid brukt av medlemmer av koordineringsgruppene, 
faggrupper og ansatte ved museene som deltar i faggruppearbeid ikke er med i lønnsbudsjettet 
(arbeidstidsregnskapet). Det er museenes ansvar at det settes av nok tid til medarbeidere som 
blir satt til å arbeide med handlingsplanens mål. 
 
MUSIT disponerer totalt sju årsverk i USIT. De sju årsverkene utgjør DUG. I tillegg betaler 
MUSIT for drift og vedlikehold av maskiner og programvare. Driften inkluderer bl.a. 
maskinromleie, strøm, sikkerhetskopiering av databaser og mediefiler og overvåking og drift 
av Oracle. Denne driften er regulert gjennom en avtale mellom MUSIT og USIT, og 
gjenfinnes under posten Faste driftskostnader i budsjett og  regnskap. MUSIT betaler også 
USIT for hjelp til oppsett av (nye) maskiner og oppgradering av nødvendig 
(sever)programvare. Utgiftene til denne støtten er å finne under posten Variable 
driftskostnader i budsjett og regnskap.  
 
I oversikten under utgjør ett årsverk 1 500 timer. MUSIT betaler per i dag USIT 700 kr. per 
time. Det samlede lønnsbudsjett for DUG blir da (7 x 1500 x 700) 7,35 millioner. Denne 
summen gjenfinnes i budsjettet for MUSIT under posten Lønn. 
 
Av de totale lønnsutgiftene er det kun 30 månedsverk (2,5 årsverk) som disponeres av 
koordineringsgruppene til (videre)utvikling av databaser og applikasjoner. Disse 30 
månedsverkene (= 3 750 timer) deles i utgangspunktet likt mellom kultur- og naturhistorie, 
dvs. 1 875 timer på hver. 
 
Ressurser satt av til webutviklingsarbeid i DUG har i stor grad gått med til å utvikle 
webtjenester (søketjenester) som de eksterne webutviklingsprosjektene er avhengige av, og til 
å styre og følge opp de (eksterne) utviklingsprosjektene. 
 
Lønnsbudsjett/ Arbeidstidsregnskap 2011 
 

 Budsjett Regnskap Kommentar 

 Timer Kroner Timer Kroner  

Administrasjon, arbeidsledelse 
og prosjektstyring 

 
1 125 

 
787 500 

   

Webutvikling 1 500 1 050 000    

Drift og brukerstøtte 3 750 2 625 000    

Utvikling, kulturhistorie 1 875 1 312 500    
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Utvikling, naturhistorie 1 875 1 312 500    

Utforming av veiledninger og 
dokumentasjon 

 
375 

 
262 500 

   

Totalt 10 500 7 350 000    
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Handlingsplan for naturhistorie 
 
Detaljerte prosjektplaner med milepæler er utarbeidet for hvert av målene. Prosjektplanene 
følges opp av koordineringsgruppen, og kan oversendes styret ved behov/ etter ønske. 
 
 
Mål 1: Utvikle en felles karplanteapplikasjon som tas i bruk av alle de naturhistoriske 
universitetsmuseene 
 
Tiltak i 2011. Videreutvikling av karplanteapplikasjonen og migrering av data og overgang til 
produksjonsfase ved NHM og TMU 

Beskrivelse: Nyutviklet karplanteapplikasjon er satt i produksjon ved Bergen Museum og NTNU 
Vitenskapsmuseet i 2010. I tillegg til basis forvaltningsverktøy inneholder applikasjonen 
fotofunksjonalitet, kartvisning og en utbedret styring av brukertilgang. Faggruppe karplanter er 
forventet å avslutte sitt arbeid i 2011, slik at gruppen kan legges ned i løpet av året.  
 
De viktigste aktivitetene/milepælene er: 
• fredigstille en enkel lånemodul med utgangspunkt i eksisterende løsning for lav og karplanter 

ved NHM 
• utvikle en dataimportfunksjon basert på Darwin Core-format i Excel 
• ferdigstille en funksjon for kopiering av data fra en post til en annen 
• migrere generalherbariet ved NHM 
• migrere karplantedata ved TMU 
• migrere nordisk herbarium ved NHM 
• utarbeide standardiserte rapportformularer 
• forbedre dagens grensesnitt, basert på tilbakemeldinger fra brukere og uttesting ved NHM 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Faggruppen og DUG Faggruppen, DUG og 

ansvarlige konservatorer ved 
museene 

Timer Kroner 

875 612 500 

Ressursinnsats museene (timer): BM: xxx, NHM: xxx, TMU: xxx, VM:xxx, totalt: xxxx 

Rapportering: 
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Mål 2: Utvikle en felles entomologiapplikasjon som skal tas i bruk av alle de 
naturhistoriske universitetsmuseene  
 
Tiltak i 2011. Utvikle felles entomologiapplikasjon for de naturhistoriske museene 

Beskrivelse: Det skal utvikles én felles applikasjon for objektsamlingene i entomologi. 
Applikasjonen skal håndtere norske og utenlandske samlinger. Applikasjonen skal testes for 
utvalgte pilotsamlinger ved alle museene.  
De viktigste aktivitetene/milepælene er: 
• utvikle en detaljert kravspesifikasjon 
• utvikle en databasemodell basert på modellen som ligger til grunn for karplantedatabasen 
• designe og programmere brukergrensesnitt 
• utvikle migreringsskript for samlingene som skal migreres 
• teste applikasjonen 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Faggruppen og DUG Faggruppen, DUG og 

ansvarlige konservatorer ved 
museene 

Timer Kroner 

1 000 700 000 

Ressursinnsats museene (timer): BM: xxx, NHM: xxx, TMU: xxx, VM:xxx, totalt: xxxx 

Rapportering: 
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Mål 3. Utvikle en fells sopp- og lavapplikasjon som skal tas i bruk av alle de 
naturhistoriske universitetsmuseene 
 
Tiltak i 2011. Utvikle kravspesifikasjon og prosjektplan for sopp- og lavapplikasjon 

Beskrivelse: Med utgangspunkt i nyutviklet karplanteapplikasjon og testrapport av 11.11. 2010 fra 
NHM, skal det utarbeides en kravspesifikasjon og prosjektplan for utvikling av en sopp- og 
lavapplikasjon.  
 
De viktigste aktivitetene/milepælene er: 
• opprette faggruppe for sopp og lav og utarbeide mandat 
• identifisere og definere organismespesifikke behov som ikke er dekket gjennom 

karplanteapplikasjonen 
• utarbeide en kravspesifikasjon og prosjektplan for utviklingsprosjekt sopp og lavapplikasjon  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppen 
og faggruppen 

Faggruppen og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

0 0 

Ressursinnsats museene (timer): BM: xxx, NHM: xxx, TMU: xxx, VM:xxx, totalt: xxxx 
Rapportering: 

 
 
 
Mål 4. Utvikle en felles forvaltningsmodul som kan benyttes for eksisterende og 
fremtidige applikasjoner i naturhistorie 
 
Tiltak i 2011. Utrede behov og løsning for forvaltningsmodul i naturhistorie 

Beskrivelse: Forvaltningsmodulen i kulturhistorie gjennomgås og behov for tilpasninger til de 
naturhistoriske samlingene identifiseres. 
 
De viktigste aktivitetene/milepælene er: 
• opprette faggruppe for forvaltningsmodul i naturhistorie og utarbeide mandat 
• utarbeide kravspesifikasjon for modifisering av eksisterende modul i kulturhistorie 
• utarbeide prosjektplan for utviklingsprosjekt forvaltningsmodul i naturhistorie 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppen 
og faggruppen 

Faggruppen og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

0 0 

Ressursinnsats museene (timer): BM: xxx, NHM: xxx, TMU: xxx, VM:xxx, totalt: xxxx 
Rapportering: 
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Handlingsplan for kulturhistorie 
 
Detaljerte prosjektplaner med milepæler er utarbeidet for hvert av målene. Prosjektplanene 
følges opp av koordineringsgruppen, og kan oversendes styret ved behov/ etter ønske. 
 
Mål 1: Utvikle en felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for museenes arkeologiske 
objektsamlinger 
 
Tiltak i 2011: Konsolidering og videreutvikling av de arkeologiske gjenstandsbasene med 
tilhørende applikasjon 
Beskrivelse: I 2010 ble de arkeologiske gjenstandsbasene med tilhørende applikasjon utvidet med 
bl.a. en magasinmodul, en forvaltningsmodul og en modul for registrering av 
middelaldermateriale. Disse nye modulene sammen med innlasting av store steinalder- og 
middelaldersamlinger i 2009 og 2010 har utløst et ønske om en rekke nye funksjoner i 
gjenstandsapplikasjonen. Funksjonene er først og fremst ment å støtte det store opprydnings- og 
kvalitetssikringsarbeidet som er i gang. I tillegg til nye funksjoner i applikasjonen ønsker museene 
programmeringsstøtte til selve opprydnings- og kvalitetssikringsarbeidet. 
 
Det er vanskelig for DUG å beregne hvor mye ressurser som går med til dette arbeidet, slik at det 
for 2011 avsettes 500 timer, som faggruppe gjenstander får disponere til dette arbeidet. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Faggruppen og DUG Faggruppen, DUG og 

ansvarlige konservatorer ved 
museene 

Timer Kroner 

500 350 000 

Rapportering: 
 
 
Mål 2: Migrering av enkeltstående databaser til gjenstandsdatabasen, arkeologi 
 
Tiltak i 2011: Migrere to middelalderbaser og én magasinbase 
Beskrivelse: Etter at forvaltningsmodulen ble utviklet og implementert i 2010, er det ønskelig å 
migrere flere datasett til gjenstandsbasene. For VM gjennomføres deler av tiltakene i samarbeid 
med NTNU-IT.  
 
De viktigste datasettene som skal migreres er: 
• VMs magasinbase og middelalderbase (Nidaros-materialet) 
• KHMs Kaupangbase  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppen 
og faggruppen 

Faggruppen, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

375 262 500 

Rapportering: 
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Mål 3: Videreutvikling av fotobasen for kulturhistorie 
 
Tiltak i 2011: Utvikle ett, felles registreringsskjema for alle museene 
Beskrivelse: Målet er en videreføring av mål 4 fra handlingsplan for 2010. I 2010 ble alle 
endringsbehov gjennomgått og omforent i et felles innspill. Faggruppe foto skal følge opp 
gjennomføringen av de punktene som nå er vedtatt. 
 
De viktigste delmålene er: 
• opprette en fane med grid for effektiv registrering av feltfoto 
• utvikle funksjoner for innhenting av gjenstandsopplysninger fra gjenstandsbasen 
• tilpasninger i, og utvikling av, grensesnittet for innlegging av metadata  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppen 
og faggruppen 

Faggruppen, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

375 262 500 

Rapportering: 
 
 
Mål 4: Videreutvikling av databasen og applikasjonen for topografisk arkiv 
 
Tiltak i 2011: Utvide databasen med nye felt og forbedre applikasjonen (grensesnittet mot 
databasen) 
Beskrivelse: Databasen for topografisk arkiv brukes ved BM, VM og TMU. Basene trenger en 
kraftig oppgradering etter 10 års drift.  
 
De viktigste delmålene er: 
• legge til én-til-mange-felt for kartskapsnummer 
• legge til én-til-mange-felt for askeladden-ID (fornminneID) 
• sperre for å sette dato frem i tid 
• implementere hurtigtaster for lagre, slett, angre 
• utvikle mulighet for å avgrense søk innenfor kommune og gårdsnavn i stedvelger 
• tillate tillegg av stediD for fylker, kommuner og særmapper 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppen 
og faggruppen 

Faggruppen, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

500 350 000 

Rapportering: 
 
 
Mål 5: Fortsette arbeidet med å skrive brukerveiledninger for alle MUSITs 
applikasjoner 
 
Tiltak i 2011: Skrive nye og revidere eksisterende brukerveiledninger 
Beskrivelse: Mengden applikasjoner i drift har økt betraktelig de siste årene. Det er behov for å 
utvikle brukerveiledninger for flere av disse.  
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De viktigste veiledningene som skal utformes er: 
• skrive brukerveiledning for magasin- og forvaltningsfane (arkeologi) 
• revidere brukerveiledning for karplanteapplikasjonen 
• revidere veiledning for fotobasen 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppene Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

375 262 500 

Rapportering: 
 
 
Koordineringsgruppen for kulturhistorie hadde i utgangspunktet ført opp en rekke mål og 
tiltak som er tenkt startet i 2011, men med fortsettelse i 2012 og 2013. Ingen av disse tiltakene 
involverer i utgangspunktet DUG  i nevneverdig grad i 2011. De listes derfor kun opp her til 
orientering for styret: 
 
• DDAMA – prosjekt for digitalisering og tilgjengeliggjøring av de topografiske arkivene 

ved de arkeologiske samlingene (avhengig av prosjektstøtte fra NFR) 
• Overføring av to databaser med humanosteologisk material til MUSIT 

• (Det finnes to nasjonale databaser for  humanosteologisk materiale i Norge. 
Schreinerbasen ved Anatomisk institutt og skjelettbasen ved NIKU. MUSIT har nå en 
god anledning til å overta dataene og integrere dem  i en felles applikasjon.) 

• Evaluering og anbefaling av systemer for feltdokumentasjon 
• (Intrasis er testet i 2010, og en foreløpig rapport for uttestingen er utformet. Faggruppe 

feltdokumentasjon forventes å komme med en endelig anbefaling før feltsesongen i 2011. Det 
vil være nødvendig å nedfelle en kravspesifikasjon ved anskaffelse av system, slik at 
museenes sentrale behov dekkes før anskaffelse.) 

• Utvikling av felles stedsmodul for kulturhistorie 
• (Det er ønskelig å utvikle en felles stedsmodul med referanselister og historikk for 

matrikkelinformasjon. I 2010 er det utarbeidet en felles stedstabell for VM og KHMs 
distrikter. Foreløpig er denne implementert i respektive gjenstandsbaser. Det er i 2011 
ønskelig at alle museene gis mulighet til å laste inn sine referanselister for stedsinformasjon i 
en felles tabell, samt å implementere den felles stedsmodulen for fotobasen.) 

• Utgravninger – Askeladden 
• (Riksantikvaren skal begynne å jobbe med håndtering av dispensasjoner i nye Askeladden, og 

en del av det blir hvilke opplysninger forvaltningen trenger når en utgravning er avsluttet. 
Opplysningene skal ligge i en MUSIT-base eller i Askeladden. Det må diskuteres hvilke felt 
som hører hjemme hos museene og hvilke som hører hjemme i Askeladden.) 

• Konservering 
• (Utarbeide fane integrert i gjenstandsbasen for registrering av konserveringsopplysninger 

tilsvarende modelleringen av forvaltningsfanen. Krever at faggruppe konservering blir aktiv 
igjen. Målet er kort beskrevet siden det skal gjennomføres i 2012.) 

• Web-arbeid (videreutvikle webapplikasjonene) 
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Referat fra møte i Koordineringsgruppa kulturhistorie 28. januar 2011 10:00 – 15:00 
Tilstede: Jarle Ebeling (DUG), Mari Høgestøl (AM), Sonja Innselset (BM), Torkel Johansen 
(VM), Sveinulf Hegstad (TMU), og Espen Uleberg (KHM) (referent). 
Joel Boaz (RA) hadde meldt forfall. 
 
1. Godkjenning av dagsorden  
Dagsorden ble godkjent. 
 
2. Riksantikvaren – Nye Askeladden – behov for nye opplysninger.  
Joel Boaz hadde sendt koordineringsgruppen en liste over opplysninger Riksantikvaren 
ønsker å registrere i Nye Askeladden: 
1 Oppdatere art, vernestatus, tilstand, datering for alle undersøkte enkeltminner og lokaliteter  
2 Taste in funnreferanse – C-nummer, S-nummer osv  
3 Taste inn endelig budsjett – nytt felt i disp delen  
4 Kryss av at undersøkelsen er gjennomført  
5 Legge til en kort oppsummering av utgravningsresultater  
6 Laste inn en kopi av rapport eller link til rapport  
 
Riksantikvaren vil gjerne hente opplysningene fra MUSITs baser eller opprette felt for dem i 
Askeladden. 
Koordineringsgruppa mener at punktene 2, 5 og 6 skal hentes fra MUSITs baser, mens 
punktene 1,3 og 4 hører hjemme i Askeladden. Faggruppene for gjenstandsbase, arkeologi 
(punkt 2 og 5) og top.ark. (punkt 6) vil diskutere løsninger. 
 
Det viser seg at fylkeskommunal forvaltning og andre har for lite kunnskap om 
universitetsmuseenes baser på nett. Det er behov for å gjøre flere oppmerksomme på hvor 
mye informasjon som museene allerede har gjort tilgjengelig.  
 
3. Rapporteringer 
KD har varslet nye krav til rapportering for 2011 som skal leveres i 2012. 
Koordineringsgruppa understreker at det må være samsvar mellom rapportering og det som 
registreres i databasene. Feltet for gjenstandenes bevaringstilstand må kunne brukes som en 
del av rapporteringen. I tillegg mener gruppa at museene må ha en dialog med departementet 
om parametere, og at det må opprettes felt i basene for disse opplysningene. 
 
4. Forskning i fellesskap – Forskningssatsning i arkeologi ved universitetsmuseene – 
prosjektets kommunikasjonsstrategi og webpresentasjon. 
Birgitte Skar ved NTNU har ansvar i forskningssatsningen for å beskrive og samordne denne 
delen. Koordineringsgruppa ser klare fordeler ved at dette arbeidet gjøres i samarbeid med 
MUSIT. I første omgang vil MUSIT gjerne være med å kvalitetssikre søknadstekst og 
budsjett i forbindelse med prosjektets webpresentasjon. 
 
5. Handlingsplanen 
Jarle hadde skrevet om handlingsplanen etter nye retningslinjer fra MUSITs styre.  
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Koordineringsgruppa ga ikke umiddelbart tilslutning til forslaget fra naturhistorie om å 
synliggjøre hvert enkelt museums arbeidsinnsats spesifisert for hvert av tiltakene på 
handlingsplanen. 
Forslaget om å utforme handlingsplanen med overordnete mål og årets tiltak innenfor målet 
fikk tilslutning. 
Det nye oppsettet har en verbalbeskrivelse av årets tiltak og spesifisering av ressurs i DUG 
uttrykt i timer og kroner. Det er faggruppenes oppgave å sette opp spesifiserte milepælsplaner 
og prioriteringer og disse planene skal godkjennes av koordineringsgruppa. 
Brit Hauge har utarbeidet skjema for kravspesifikasjon som skal fylles ut av faggruppene. 
 
Koordineringsgruppa godkjente handlingsplanen med følgende kommentarer/endringer: 
Ad 1: Faggruppe gjenstandsbase, arkeologi vil ha et møte i februar og sette opp milepælsplan. 
Ad 3: Sveinulf redegjorde for møtet i faggruppe foto 27. januar. Det var enighet om 
prioriteringene som var i samsvar med de viktigste delmålene nevnt under punktet i 
handlingsplanen. Det er antagelig bare disse punktene det vil være tid til å arbeide med i 
2011. Koordineringsgruppa vil styrke DUG-ressursene og bruke 475 på dette tiltaket i 2011. 
Ad 4: Faggruppe top.ark. vil komme sammen i februar og sette opp milepælsplan. MUSITs 
database for topografisk arkiv kan være aktuell å bruke for KHM også fordi det så langt ikke 
har vært mulig å løse problemene med å høste dokumenter fra ePhorte.  
Ad 5: Det er et mål at manualene er mest mulig felles og at en klarer å skille mellom det som 
er funksjoner i basene og det som er knyttet til katalogiseringspraksis ved museene. Det er 
ikke uten videre enkelt å finne gode løsninger på dette. 
Ad 6: Arbeidet med de humanosteologiske basene i 2011 vil være å mappe dem mot 
hverandre. Det innebærer så lite bruk av DUG-ressurser at tiltaket kan flyttes til kulepunktene 
og at DUG-ressursene flyttes til tiltak 3, Foto. 
 
6. Eventuelt 
Jarle viste de nye websidene for samlinger ved Tromsø museum – nordnorsk kulturhistorie, 
samisk-etnografiske samlinger og etnografika. Det er en god løsning som er valgt, og med 
svært høy kvalitet på fotografiene. Websidene vil snart være klare for publisering. 
Han viste også kartløsningen som er utarbeidet for naturhistorie. Det vil være aktuelt å få på 
plass tilsvarende løsning for kulturhistorie. 
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MUSIT 
Koordineringsgruppemøte for naturhistorie 
25.1.2011/JE 
 

REFERAT 

fra møtet i Koordineringsgruppe for naturhistorie 25. januar 2011 kl. 11.00-15.00 
Møtested: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
 
Deltakere: Arne C. Nilssen (Tromsø Museum), Jarle Ebeling (DUG), Fridtjof Mehlum 
(Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg (Bergen Museum) og Karsten Hårsaker (NTNU 
Vitenskapsmuseet). Charlotte Bjorå (Naturhistorisk museum) deltok på første del av møtet. KH 
møtte for Solveig Bakken som hadde meldt forfall. 
 
 
Sak 01/11: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 03.11. 2010 
Innkalling, saksliste og referat fra møtet 3.11.2010 ble godkjent 
 
Sak 02/11: Status for faggruppenes arbeid 
CB orienterte utførlig om møtene i karplantegruppa, og la fram referatene fra møtene i faggruppa 
16.12.2010 og 21.1.2011. I etterkant av møtet 21.1 er det utarbeidet en første versjon av 
milepælsplanen for utviklingsarbeidet med karplanteapplikasjonen. Planen vil bearbeides og 
kvalitetssikres av DUG, før videre behandling i faggruppa og endelig godkjenning av 
koordineringsgruppa. 
 
Faggruppa hadde invitert til et informasjonsmøte om utviklingen av karplanteapplikasjonen for 
konservatorer og andre i forkant av faggruppemøtet 21.1.2011. Som del av informasjonsmøtet ble 
bl.a. lånemodulen og karplanteapplikasjonen, slik den er i dag, demonstrert. Stemning på møtet 
hadde vært positiv, men det gjenstår en del arbeid med applikasjonen, før den kan tas i bruk for den 
nordiske karplantesamlingen ved NHM. Det gjenstående arbeidet er beskrevet i milepælsplanen for 
utviklingsarbeidet. 
 
ACN orienterte om arbeidet med utviklingen av entomologi-applikasjonen. TMU og BM har 
kommet med sine innspill til VMs sammenligning av karplanteapplikasjonen med ZOOTRON 
(VMs zoologi-base). Sammenligningen avdekker bl.a. hvilke felt og funksjoner 
karplanteapplikasjonen mangler i forhold til de felt museene per i dag har i sine entomologi-
/zoologibaser. Faggruppa venter på innspill fra NHM, før de går i gang med 
kravspesifikasjonsarbeidet. 
 
Når det gjaldt spørsmålet om "formen og hyppigheten på kommunikasjonen mellom faggruppene 
og koordineringsgruppen", så var det et ønske fra alle gruppene av man holdt hverandre orienterte 
om aktiviteter gjennom møtereferatene. Koordineringsgruppen synes også det er veldig greit at 
faggruppelederne deltar på koordineringsgruppemøtene så ofte det lar seg gjøre. 
 
Ad spørsmålet om hvordan man skal håndtere avvik fra milepælsplanene, så må faggruppene 
utarbeide tilstandsrapporter (avviksrapporter) ved større avvik. Avvik kan også tas opp og 
diskuteres i forbindelse med at faggruppelederne deltar på koordineringsgruppens møter. 
 
Sak 03/11: Vedlikehold av taksonregister 
Artsdatabanken har utviklet en applikasjon for vedlikehold av artsnavnebaser (taksonregistre). Det 
er også opprettet navnekomiteer som er ment å forvalte innholdet i artsnavnebasene. For flere 
artsgrupper fungerer ikke samspillet mellom museene, navnekomiteene og vedlikeholdet av 
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artsnavnebasene optimalt. Grunnene til dette synes å være sammensatte, bl.a. mangler museene og 
Norge (nok) anerkjente taksonomer for en del av artsgruppene. I forhold til dette siste punktet 
ønsker koordineringsgruppa at museene og Artsdatabanken ser på muligheten for et nordisk 
samarbeid innenfor taksonomi. 
 
Når det gjelder utfordringen med å ta i bruk applikasjonen som er utviklet for å forvalte 
artsnavnebasene, så bør museene, Artsdatabanken og ev. MUSIT komme sammen for å se hvordan 
dette kan løses organisatorisk og ev. teknisk, hvis det skulle være tekniske hindringer som ligger til 
grunn for hvorfor ikke flere benytter seg av Artsdatabankens applikasjon. 
 
Når det gjelder behovene karplantegruppa har for tilgang til et oppdatert taksonregister, så vil man 
fortsette å redigere dagens taksonregister i HERB inntil nordisk herbariet ved NHM migreres fra 
HERB til MUSITs Oracle-løsning. 
 
Sak 04/11: Prosjektlederstilling i MUSIT som skal serve naturhistorie, jfr V-sak 04/04-10 
DUG lager et utkast til stillingsutlysning basert på tilbakemeldingene fra koordineringsgruppa, og 
sender dette til gruppa innen 4. februar. 
 
Sak 05/11: Revidert handlingsplan naturhistorie for 2011 
Den reviderte handlingsplanen ble vedtatt sendt styret for endelig godkjenning. 
Koordineringsgruppa er enig i at man estimerer museenes ressursinnsats i tillegg til DUGs. 
 
Sak 06/11: Møteplan 2011 
Følgende møteplan for 2011 ble foreslått: 

• 28. april i Oslo 
• 6. september i Tromsø 
• 9. november i Oslo 

 
Sak 07/11: Eventuelt 

1. Orienteringssaken om registrering av ”MUSIT-produksjon” i Cristin ble tatt til etterretning. 
2. JE orienterte om at NHM i forbindelse med flytting av noen av sine samlinger vil få tilgang 

til en enkel applikasjon med foto- og magasin-modul. 
3. VM fikk tilslutning til benytte ressurser i DUG til algesikringsprosjektet sitt. Prosjektet blir 

gjennomført som er et samarbeid mellom VM, NTNU-IT og DUG. 
4. FM fortalte at NHM fortsatte dialogen med NGU, men at NGU i utgangspunktet ikke har 

samlingsdatabaser. 
5. FM og JE orienterte kort om kontakten med Digital forvaltning, firmaet som har utviklet 

IrisDB og Corema. Det var enighet om at det vanskelig å forfølge saken, før MUSIT ev. blir 
tilført mer midler. 
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