
Oslo, 6.6.2014 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes den 13. juni kl. 10.00–15.30 på Park Inn, Gardermoen. 
 
Saksliste 
V-sak 01/2-14 Godkjenning av referat fra møtet 28.3.2014 
 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes 

  
D-sak 02/2-14 Virksomhetsanalysen 
 Prosessleder (Steivor Bjarghov, NTNU IT) legger fram rapporten, og styreleder innleder til 

diskusjon. 
 Sakspapirer: Virksomhetsanalysen 
 
V-sak 03/2-14 Oppnevning av medlemmer til, og ledere av, koordineringsgruppene 
 Sakspapirer: Forslag til vedtak og svarbrevene fra museene 
 Forslag til 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. 

 
D-sak 04/2-14 Utlysning av stillingen som daglig leder 
 Sakspapirer: Saksnotat og utkast til utlysningstekst 
 
V-sak 05/2-14 Avtale MUSIT – USIT om daglig leder og støttetjenester 
 Sakspapirer: Saksnotat og forslag til avtale(r) fra UiO/USIT 
 Forslag til vedtak: 
 1. Det inngås avtale om daglig leder og administrative tjenester i henhold til vedlegg 1 

2. Det inngås avtale om daglig leder i henhold til vedlegg 2 og egen avtale for øvrige 
administrative tjenester fremlegges på et senere tidspunkt 

 
D-sak 06/2-14 Rapportering på handlingsplan 
 Sakspapirer: Rapporter fra koordineringsgruppene 
 
V-sak 07/2-14 Budsjett, regnskap og prognose for 2014 
 Sakspapirer: Budsjett, regnskap, prognose og timeforbruk per 30.4. 
 Notat om timeforbruk og regnskap for arbeidet med Virksomhetsanalysen 
 Forslag til vedtak: Styret tar overskridelsen og prognosen for arbeidet med 

Virksomhetsanalysen til etterretning. 
 
O-sak 08/2-14 Brev fra koordineringsgruppene til museene om opprettelse av et databasekoordinator-

nettverk 
 Sakspapirer: Det utsendte brevet 
 
D-sak 09/2-14 Dialogmøte med museene 
 Sakspapirer: Saksnotat 
  
D-sak 10/2-14 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 
Virksomhetsanalysen (D-sak 02/2) 
Brev fra koordineringsgruppene til museene om databasekoordinator (O-sak 08/2) 



Oslo, 24.4.2014 
Referat fra styremøtet i MUSIT 28.3.2014 
 
Til stede: Frode Arntsen (Bibsys), Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet), Jarle Ebeling (sekretær), Mari 
Høgestøl (Arkeologisk museum), Tor Holmen (Uninett), Siri Jansen (Universitetsmuseet i Bergen), Fridtjof 
Mehlum (Naturhistorisk museum), Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder) og Espen Uleberg (Kulturhistorisk 
museum) 
 
 
Saksliste 
O-sak 01/1-14 Konstituering av nytt styre og presentasjon av styrets medlemmer 
 Styrets medlemmer presenterte seg og sa litt om sin bakgrunn og institusjonstilhørighet. 

  
D-sak 02/1-14 Styrets arbeidsform og oppgaver 
 Styrets viktigste oppgaver framover er å få på plass en strategi for MUSIT og å få finansiert 

omleggingen av IT-arkitekturen. Til den første oppgaven må styret ha hjelp av og få innspill 
fra koordineringsgruppene. Hele styret, innbefattet varamedlemmer, og daglig leder bør være 
med på å utforme MUSITs strategi.  

 
 Videre må styret få tydeliggjort organiseringen av MUSIT, slik at det ikke lenger hersker 

noen uklarheter rundt roller og aktører, slik evalueringen av MUSIT pekte på. Et viktig 
ansvarsområde for et styre er nettopp at virksomheten er forsvarlig organisert. 

 
D-sak 03/1-14 Oppnevning, mandat og oppgaver for koordineringsgruppene 
 Styret understreket hvor viktig koordineringsgruppene og daglig leder blir for nye MUSIT, 

ikke minst når det gjelder å holde kontakten med ledelsen og fagmiljøene ved de respektive 
museene.  

 
 Det er ikke sagt noe i MUSIT-avtalen om funksjonstiden for medlemmer i 

koordineringsgruppene. Det bør inn i vedtektene. Styret anså det som fornuftig at 
funksjonstiden følger styrets funksjonstid på tre år. 

 
 Styret oppfordret koordineringsgruppene til å invitere henholdsvis Artsdatabanken og 

Riksantikvaren til å delta som observatører i hver sin koordineringsgruppe. 
 
 Vedtak: Sekretariatet for MUSIT sender brev til museene hvor de bes om å foreslå 

medlemmer til koordineringsgruppene.  
 
D-sak 04/1-14 Utlysning av stillingen som daglig leder 
 Vedtak: Styreleder og nestleder utarbeider utlysningstekst, og kontakter UiO for å få 

avklart UiOs prosedyre for slike tilsettinger, blant annet om UiO skal være representert 
i ansettelseskomiteen. Styreleder avklarer med UiO hvem som skal fungere som daglig 
leder inntil ny daglig leder er tilsatt. 

 
D-sak 05/1-14 Oppfølging av IT-utredningen 
 Det var generelt liten tro på at f.eks. Kunnskapsdepartementet eller Forskningsrådet ville 

finansiere den typen drifts- og oppgraderingsoppgaver som det her er tale om. 
 Vedtak: Styret sender et brev til universitetene hvor man ber dem finansiere 

oppgraderingen av IT-arkitekturen i MUSIT. 
 
D-sak 06/1-14 Medlem/Verv i flere av MUSITs organer 
 Det er ikke noe formelt i vegen for at samme person kan inneha flere verv i MUSIT, men 

styret anså det som uheldig om samme person er medlem i f.eks. en koordineringsgruppe og i 
styret. Da vil man komme opp i situasjoner hvor man gir råd til seg selv. De nåværende 
lederne av koordineringsgruppene, som begge er medlemmer av styret, fortsetter dog som 
ledere for de to koordineringsgruppene inntil videre. Jf. D-sak 03/1-14 ovenfor. 

 
V-sak 07/1-14 Møtedatoer i 2014 og dato for dialogmøte med ledelsen ved museene, lederne for 

koordineringsgruppene og daglig leder 



 Vedtak: Det innkalles til et styremøte i begynnelsen av juni og et i oktober, helst i 
tilknytning til høstmøtet i UHRM, som er 16.oktober. Det vil også være hensiktsmessig å 
ha dialogmøte med museumsledelsene i tilknytning til høstmøtet i UHRM. Sekretariatet 
setter opp forslag til møtedager.  

  
D-sak 08/1-14 Eventuelt 
 Ingen saker meldt under Eventuelt. 
 
 
 
Jarle Ebeling 
referent 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 03/2-2014 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL, OG LEDERE AV, KOORDINERINGSGRUPPENE 

DATO: 6. JUNI 2014 

 

Oppnevning av medlemmer og ledere til koordineringsgruppene 
 
Følgende medlemmer er foreslått av museene (se kopi av museenes svarbrev nedenfor): 
 
NTNU Vitenskapsmuseet: Torkel Johansen (kulturhistorie) og Torkild Bakken (naturhistorie) 
 
Tromsø Museum – Universitetsmuseet: Roger Jørgensen (kulturhistorie) og Geir Mathiassen 

(naturhistorie) 
 
Naturhistorisk museum: Eirik Rindal (naturhistorie) 
 
Arkeologisk museum: Wenche Brun (kulturhistorie) 
 
Universitetsmuseet i Bergen: Jenny Smedmark (naturhistorie) og Sonja Innselset (kulturhistorie) 
 
Kulturhistorisk museum: Espen Uleberg (kulturhistorie) 
 
Koordineringsgruppenes funksjonstid følger styrets (jf. D-sak 03/1-2014). 
 
 
Forslag til 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.  
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NTNU Vitenskapsmuseet foreslår følgende medlemmer til MUSITs koordineringsgrupper fra 01.09. 
2014: 
 
• Kulturhistorie: Overingeniør (arkeolog) Torkel Johansen 
• Naturhistorie: Seksjonsleder (zoolog) Torkild Bakken 

 
Ettersom NTNU Vitenskapsmuseet har hatt lederoppgave i koordineringsgruppe for naturhistorie 
siden 2010, ber vi om at vår representant ikke gis lederoppgaven fra 01.09. 2014. 
 
Vennlig hilsen Solveig Bakken 
Forsknings- og samlingssjef 
 
På vegne av TMU er det en glede å kunne informere om at både Roger Jørgensen og Geir 
Mathiassen vil være våre representanter i Koordineringsgruppene i MUSIT. 

Alt vel 

Marit Anne Hauan 
Museumsdirektør/Museum Director 
Naturhistorisk museum reoppnevner Eirik Rindal som medlem i koordineringsgruppen for 
naturhistorie for perioden 1.9.2014 - 31.12.2016 
 
Med vennlig hilsen 
Elisabeth Aronsen 
Seniorkonsulent  
Naturhistorisk museum 
Universitetet i Oslo 
Vårt medlem i MUSIT er Wenche Brun. 
 
Vennlig hilsen 
Arne Johan Nærøy 
Førsteamanuensis 
Arkeologisk museum, 
Universitetet i Stavanger 
Hei 
KHM forslår Espen Uleberg som medlem til koordineringsgruppe kulturhistorie i MUSIT. 
Beklager sein tilbakemelding. 
 
Vennlig hilsen Torunn 
 
Torunn Klokkernes 
Konservator PhD, 
Seksjonssjef - Seksjon for Samlingsforvaltning, Prosjektleder Saving Oseberg 
Kulturhistorisk Museum 
Vedr. forslag til medlemmer til koordineringsgruppene i MUSIT – forslag fra UM i Bergen 
 
Vedlagt følger oversendt brev til UiO, med forslag til medlemmer fra Universitetsmuseet i Bergen i 
MUSIT sine koordineringsgrupper. 
 
Med vennlig hilsen 
Kristin Miskov Nodland 





 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: D-SAK 04/2-2014 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: UTLYSNINGS AV STILLINGEN SOM DAGLIG LEDER 

DATO: 6. JUNI 2014 

 

Utlysningen av stillingen som daglig leder 
 
Styret bør tenke igjennom når stillingen skal lyses ut, hva fristen skal være, og i hvilke kanaler den 
bør distribueres. Dette siste var styret kort innom i det forrige styremøtet, og konkluderte da med at 
man gjerne kunne prøve en standard utlysning, for så eventuelt å få profesjonell bistand til å finne 
den rette. 
 
Styreledelsen vil utarbeide en kortversjon av utlysningsteksten når den foreligger i sin endelige 
form.  
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Daglig leder for Universitetsmuseenes IT-organisasjon  
 
Universitetet i Oslo søker daglig leder for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
MUSIT er et samarbeidstiltak med formål å sikre drift, vedlikehold og utvikling av 
universitetsmuseenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av data for forskning, 
utdanning, forvaltning og allmennhet. 
 
Universitetsmuseene i Norge forvalter vitenskapelige samlinger innen både kultur- og 
naturhistorie, dvs. innen bl.a. arkeologi, botanikk, etnografi, foto, geologi, numismatikk og 
zoologi. Samlingene inneholder mange millioner objekter. Universitetsmuseene er Kulturhistorisk 
museum og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Universitetsmuseet i Bergen, NTNU 
Vitenskapsmuseet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Arkeologisk museum i Stavanger. 
 
Samarbeidstiltaket MUSIT eies av universitetene, som utgjør tiltakets årsmøte, og som også 
velger tiltakets styre. Daglig leder rapporter til og er ansvarlig overfor MUSITs styre. Daglig 
leders arbeidsplass er Universitetet i Oslo, ved Universitetets senter for informasjonsteknologi 
(USIT). 
 
Ansvar og arbeidsoppgaver  
Daglig leder har det operative ansvaret for å videreutvikle og lede MUSIT. Dette innebærer i 
første rekke å ha det løpende ansvaret for at MUSIT fremstår som en uavhengig og 
leveringsdyktig institusjon som har faglig tyngde og yter god sørvis overfor eierne. Daglig leder 
har følgende ansvar og arbeidsoppgaver: 
 
• Ansvarlig for løpende drift av tiltaket  
• Ansvarlig for å anskaffe og å følge opp drifts- og utviklingstjenester på vegne av tiltaket  
• Være bindeledd mellom tiltaket og andre institusjoner i sektoren, så som Artsdatabanken og 

Riksantikvaren  
• Ansvarlig for tiltakets regnskap og prognose  
• Ansvarlig for å utarbeide forslag til årsplaner og budsjett  
• Virke som sekretær for styret, årsmøtet og koordineringsgruppene i MUSIT  
 

Stillingen inneholder varierte arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre og høy 
grad av fleksibilitet. 
 
Krav til kvalifikasjoner for stilingen 
Vi søker etter en allsidig, fleksibel og initiativrik person som har: 
 
• Utdanning fra universitet eller høgskole på minimum mastergradsnivå innen IKT, ledelse 

eller museumsrelevante fag  
• Dokumenterte prosjekt- og lederegenskaper  
• God kjennskap til universitet- og høgskolesektoren  
• Meget gode skriftlige og muntlige framstillingsevner på norsk 
  

Vedkommende må videre evne og ha lyst til å være med på å videreutvikle tjenestene ved 
MUSIT. Vi ønsker en medarbeider som kan arbeide operativt, og samtidig se helhet og arbeide 
utviklingsorientert og strategisk. Personlige egenskaper som selvstendighet, serviceinnstilling, 
analytiske evner, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil tillegges avgjørende vekt. 
 
I vurderingen av søkerne vil det også bli lagt vekt på  
• Interesse for museum og museumsfag  
• Kjennskap til offentlige (IKT-)anskaffelser  
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• Erfaring fra bruk eller utvikling av større IT-system  
 
Vi tilbyr  
• lønnstrinn 68–76 (578 800–679 700 kr per år, avhengig av utdanning og kompetanse) i 

stilling som seniorrådgiver  
• et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø  
• god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 
• gode velferdsordninger  
• mulighet for trening i arbeidstiden  
 
Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:  
• søknadsbrev  
• CV  
 
Vi viser også til retningslinjer angående teknisk-administrative stillinger.  
UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, 
herunder rettigheter til forskningsresultater.  
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv 
om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
 
Kontaktpersoner:  
Pål Vegar Storeheier, tlf.: +47 77 66 04 65, mobil +47 41 44 13 06  
Solveig Bakken, tlf.: +47 73 59 21 47, mobil: +47 90 53 93 21 

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/idrett/
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/regler-tilsettinger/#teknadm


Universitetet i Oslo Notat 
 
 
 

 

 

Til  MUSITs styre 
Fra  USIT  

Sakstype: V-sak 05/2-14 
Møtedato: 13. juni 2014 
Notatdato: 4. juni 2014 
  
Ansvarlig: IT-direktør Lars Oftedal 
 

Avtale om daglig leder og administrative tjenester 

Det vises til avtale og vedtekter vedrørende Samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-
organisasjon (MUSIT) inngått mellom Universitetene i Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø og 
Trondheim 1.1.2014. 

I henhold til avtalens punkt 3. Organisering, skal MUSIT ha en daglig leder som ansettes ved UiO, 
men som er ansvarlig overfor og rapporterer til styret for MUSIT. I denne saken fremlegges et 
avtaleforslag som beskriver rettigheter og plikter de to partene har ved ansettelse av daglig leder, 
hvilke tjenester UiO yter daglig leder og sekretariatet for MUSIT, samt betalingen til UiO for de 
utviste tjenestene. 

UiO har krav på å få dekket av MUSIT alle direkte og indirekte kostnader universitetet har og får 
under avtalens løpetid knyttet til daglig leder og øvrige administrative tjenester. 

Når det gjelder kostnader til daglig leder dreier dette seg om lønn, sosiale kostnader samt 
overhead. Overheaden er beregnet på bakgrunn av USITs sats fratrukket et annum på kr 20.000 
for daglig leder. 

I tillegg til kostnader tilknyttet daglig leder vil UiO ved USIT yte øvrige administrative tjenester for 
MUSIT. Dette vil dreie seg om administrative tjenester som økonomiforvaltning, rapportering, 
innkjøp samt eventuelle behov for juridisk eller it-sikkerhetsmessig rådgivning. Vi har beregnet 
årlig kostnad til dette til å være omkring kr 90.000 med dagens omfang av MUSITs virksomhet. 
For å ta høyde for eventuelle fremtidige endringer har vi i avtaleforslaget foreslått en sats på 1% av 
budsjetterte kostnader for å dekke disse kostnadene. For 2014 tilsvarer dette det estimerte 
kostnadsbeløpet. 

Dersom MUSITs styre ikke ønsker å inkludere øvrige administrative kostnader inn i avtalen for 
daglige leder, har vi vedlagt et avtaleforslag nr 2, hvor dette er trukket ut. Dersom dette alternativet 
velges vil USIT senere fremlegge et eget avtaleforslag for disse kostnadene. 
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Forslag til vedtak 
1. Det inngås avtale om daglig leder og administrative tjenester i henhold til vedlegg 1 

2. Det inngås avtale om daglig leder i henhold til vedlegg 2 og egen avtale for øvrige administrative 
tjenester fremlegges på et senere tidspunkt 

 

Vedlegg 

• Avtale daglig leder og administrative tjenester 

• Avtale daglig leder 
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AVTALE 

 
mellom 

 
Samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-

organisasjon (MUSIT) 
 

og 
 

Universitetet i Oslo (UiO) ved Senter for 
informasjonsteknologi (USIT) 

 
om 

 
daglig leder 

og administrative tjenester 
 
 

  



Side 2 av 4 
 

1. Bakgrunn og formål 
 
Denne avtalen har sin bakgrunn i avtalen og vedtektene om Samarbeidstiltaket 
Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) inngått mellom Universitetene i Bergen, Oslo, 
Stavanger, Tromsø og Trondheim 1.1.2014. 
 
I henhold til MUSIT-avtalens punkt 3. Organisering skal MUSIT ha en daglig leder som 
ansettes ved UiO, men som er ansvarlig overfor og rapporterer til styret for MUSIT. Denne 
avtalen beskriver rettigheter og plikter de to partene har ved ansettelse av daglig leder av 
samarbeidstiltaket MUSIT, hvilke tjenester UiO yter daglig leder og sekretariatet for MUSIT, 
samt betalingen til UiO for de utviste tjenestene.  
 
2. Tilsetting av daglig leder 
 
UiO er arbeidsgiver for alle ansatte i sekretariatet for MUSIT, p.t. kun daglig leder. MUSITs 
styre gir forslag til innstilling overfor UiO i tilsettingssaker når det gjelder daglig leder og ev. 
øvrige ansatte. Ved tilsettinger skal de til enhver tid gjeldende regler og prosedyrer ved UiO 
følges, inklusive eventuelle særavtaler. 
 
UiOs tjenesteyting ved ansettelser består av: 
 
- tilsetting og rådgivning vedrørende behandling av tilsettingssaker 
- gjennomføring av drøftinger og forhandlinger i henhold til Hovedavtalen og 

Hovedtariffavtalen i Staten og evt. Særavtaler 
- fremmer saker for UiOs tilsettingsråd 
- generell personalrådgivning 
- Mottak av nye medarbeidere, adgangskort, innkjøp av nødvendig arbeidsplassutstyr, 

innmelding i administrative systemer m.m. 
- saksbehandling og oppfølging ved sykefravær, permisjoner og ferie. Ved 

langtidssykefravær bistår enheten med støtte og kontakt med instanser som NAV, 
Bedriftshelsetjeneste m.m. 

- saksbehandling ved fratredelse 
 
3. Lokaler og infrastruktur 
 
UiO stiller til rådighet for MUSIT de nødvendige lokaler, dvs. p.t. kontor for daglig leder, 
inkludert telefon og PC. Som bruker av IT-tjenestene ved UiO gjelder egne regler (jf. UiOs 
IT-reglementet) som alle ansatte ved UiO er forpliktet til å følge. 
 
4. Reiser, møter m.v. 
 
Alle utgifter i forbindelse med reiser, møter, seminarer og lignende for daglig leder betales av 
MUSIT. Dette gjelder også reiser, møter og seminarer i regi av daglig leder på vegne av 
samarbeidstiltaket MUSIT. 
 
5. Regnskapsføring og økonomi 
 
Daglig leder i MUSIT er ansvarlig for MUSIT sitt regnskap og budsjett. UiO skal være 
regnskapsfører for MUSIT og ha ansvar for at regnskapet føres i henhold til lov, reglement og 

http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/reglement/
http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/reglement/
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andre bindende bestemmelser for føring av statlige regnskaper. UiO skal fremlegge 
nødvendig underlagsmateriale innen de frister som gjelder for å avlegge årsregnskap. 
 
UiOs tjenesteyting på økonomiområdet inkl. innkjøp vil for øvrig bestå av: 
 
- utbetalinger 
- fakturabehandling 
- fakturering inkl. innkreving og purring av utestående krav 
- utarbeider økonomirapporter hvert tertial, og oftere etter behov 
- lønnsutbetaling 
- bistand og rådgivning i forbindelse med større innkjøp og rådgivning innen regelverk for 

offentlige anskaffelser og støtte til anskaffelsesprosesser 
- bistand ved mindre innkjøp, så som rekvisita, arbeidsplassutstyr og annet drifts-

/investeringskjøp 
- forvaltning av UiOs rammeavtaler på IT-området 
- bestilling og innkjøp av mobilt utstyr, inkl. abonnement på slike 

 
6. Juridisk bistand og IT-sikkerhet 
 
En viktig oppgave for MUSIT og universitetsmuseene er avklaring av rettigheter og lisenser 
knyttet til opphavsrettslig beskyttet materiale inkludert databaser. MUSIT er også ansvarlig 
for at museenes krav til sikkerhet rundt tilgang og tilgjengeliggjøring av de driftede 
samlingsdatabasene er ivaretatt på best mulig måte. UiOs bistand på de to nevnte områder 
omfatter: 
  
Juridisk bistand 
- rådgivning og støtte innen spørsmål knyttet til personinformasjon, immaterialrett, 

forvaltningsrett og kontraktsrett 
- operativt ansvaret for proaktive og reaktive oppgaver og tiltak på området 
- råd og veiledning  
- utforming og oppfølging av rutiner og regler 

 
IT-sikkerhet 
- at målsettinger, prinsipper, retningslinjer og rutiner for IT-sikkerhetsarbeidet nedfelt i IT-

sikkerhetshåndbok for Universitetet i Oslo følges 
- operativt ansvar for IT-sikkerhetsarbeid 
- utforming, oppfølging og dokumentasjon av rutiner, prosedyrer og retningslinjer for IT-

sikkerhetsarbeidet 
- teknisk sikring av tjenester og egenutviklede applikasjoner og systemer 
- informasjon om IT-sikkerhet 
- rådgivning og bistand i risikovurderinger knyttet til IT-sikkerhet 

 
7. Betaling for tjenesteyting etter pkt. 2, 3, 5 og 6 
 
UiO har krav på å få dekket av MUSIT alle direkte og indirekte kostnader universitetet har og 
får under avtalens løpetid knyttet til de forannevnte tjenester. 
 
I tillegg til lønn pluss 44 % sosiale utgifter for daglig leder, beregnes 210 000,- kroner 
overhead per år for daglig leder.  
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Kostnader til lønn, sosiale utgifter og overhead for daglig leder prisjusteres årlig tilsvarende 
faktiske lønns- og satsendringer. Første prisregulering vil gjelde fra 1.1.2015. MUSIT vil bli 
varslet om ny oppjustert pris. 
 
Kostnader til administrative tjenester beskrevet i punkt 5. og 6. er beregnet til å utgjøre 1% av  
MUSIT sine budsjetterte kostnader hvert år.  
 
8. Endringer eller opphør av avtalen  
 
Denne avtalen kan endres gjennom forhandlinger mellom partene. Endringer er bare gyldige 
dersom de er nedfelt i en skriftlig tilleggsavtale som er undertegnet av partenes autoriserte 
representanter. 
 
Avtalens varighet følger MUSIT-avtalens punkt 9 eller opphører som følge av enighet mellom 
avtalepartene i MUSIT slik det fremgår av MUSIT-avtalen punkt 8. 
 
Dersom avtalen avvikles har UiO krav på å få dekket samtlige kostnader – inklusive lønn til 
ansatte i oppsigelsestid – som universitetet måtte pådra seg som følge av endringen/opphøret. 
 
9. Tvisteløsning 
 
Tvist som måtte oppstå mellom partene knyttet til tolking av avtalen eller til oppfyllelsen av 
denne, skal søkes løst gjennomreelle forhandlinger eller frivillig mekling. Dersom dette ikke 
lykkes, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler til avgjørelse. Oslo tingrett vedtas 
som verneting. 
 
10. Ikrafttredelse 
 
Avtale trer i kraft fra det tidspunkt den er undertegnet av begge parter. Avtalen gjelder frem til 
den blir avløst av revidert avtale eller opphører, jf. punktene 7 og 8 ovenfor.  
 
11. Underskrifter 
 
Denne kontrakt er utferdiget i to – 2 – likelydende eksemplarer, slik at partene beholder ett 
eksemplar hver. 
 
 
 
 Tromsø,        /        2014    Oslo,         /          2014 
 
 
 
 For MUSIT:      For UiO/USIT: 
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1. Bakgrunn og formål 
 
Denne avtalen har sin bakgrunn i avtalen og vedtektene om Samarbeidstiltaket 
Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) inngått mellom Universitetene i Bergen, Oslo, 
Stavanger, Tromsø og Trondheim 1.1.2014. 
 
I henhold til MUSIT-avtalens punkt 3. Organisering skal MUSIT ha en daglig leder som 
ansettes ved UiO, men som er ansvarlig overfor og rapporterer til styret for MUSIT. Denne 
avtalen beskriver rettigheter og plikter de to partene har ved ansettelse av daglig leder av 
samarbeidstiltaket MUSIT, hvilke tjenester UiO yter daglig leder og sekretariatet for MUSIT, 
samt betalingen til UiO for de utviste tjenestene.  
 
2. Tilsetting av daglig leder 
 
UiO er arbeidsgiver for alle ansatte i sekretariatet for MUSIT, p.t. kun daglig leder. MUSITs 
styre gir forslag til innstilling overfor UiO i tilsettingssaker når det gjelder daglig leder og ev. 
øvrige ansatte. Ved tilsettinger skal de til enhver tid gjeldende regler og prosedyrer ved UiO 
følges, inklusive eventuelle særavtaler. 
 
UiOs tjenesteyting ved ansettelser består av: 
 
- tilsetting og rådgivning vedrørende behandling av tilsettingssaker 
- gjennomføring av drøftinger og forhandlinger i henhold til Hovedavtalen og 

Hovedtariffavtalen i Staten og evt. Særavtaler 
- fremmer saker for UiOs tilsettingsråd 
- generell personalrådgivning 
- Mottak av nye medarbeidere, adgangskort, innkjøp av nødvendig arbeidsplassutstyr, 

innmelding i administrative systemer m.m. 
- saksbehandling og oppfølging ved sykefravær, permisjoner og ferie. Ved 

langtidssykefravær bistår enheten med støtte og kontakt med instanser som NAV, 
Bedriftshelsetjeneste m.m. 

- saksbehandling ved fratredelse 
 
3. Lokaler og infrastruktur 
 
UiO stiller til rådighet for MUSIT de nødvendige lokaler, dvs. p.t. kontor for daglig leder, 
inkludert telefon og PC. Som bruker av IT-tjenestene ved UiO gjelder egne regler (jf. UiOs 
IT-reglementet) som alle ansatte ved UiO er forpliktet til å følge. 
 
4. Reiser, møter m.v. 
 
Alle utgifter i forbindelse med reiser, møter, seminarer og lignende for daglig leder betales av 
MUSIT. Dette gjelder også reiser, møter og seminarer i regi av daglig leder på vegne av 
samarbeidstiltaket MUSIT. 
 
5. Betaling for tjenesteyting etter pkt. 2 og 3 
 
UiO har krav på å få dekket av MUSIT alle direkte og indirekte kostnader universitetet har og 
får under avtalens løpetid knyttet til de forannevnte tjenester. 
 

http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/reglement/
http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/reglement/
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denne, skal søkes løst gjennomreelle forhandlinger eller frivillig mekling. Dersom dette ikke 
lykkes, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler til avgjørelse. Oslo tingrett vedtas 
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MUSIT: Halvårsrapport 2014 - Handlingsplan for kulturhistorie  
 

Innledning 

Utviklingsarbeidet innenfor kulturhistorie har i år enda mer begrensete ressurser enn tidligere. 

Permisjon i drifts- og utviklingsgruppen får store innvirkninger på hvor mye av arbeidet på 

handlingsplanen som kan gjennomføres i år. Koordineringsgruppas prioriteringer må derfor 

vurderes på nytt i lys av denne situasjonen. Det skal tas opp igjen på første møte til høsten.  

 

Den kraftige reduksjonen av ressurser på kulturhistorisk side er viktig å ha med når en 

framover skal diskutere felles handlingsplaner og ressursfordeling mellom kultur- og 

naturhistorie. 

  

Fellesmøtet for de to koordineringsgruppene fungerte godt. Det var klart at det er flere 

punkter hvor en felles forståelse og felles satsing vil kunne gi mer effektivitet i det videre 

arbeidet. 

 

Faggruppemøter er gjennomført i gruppene for feltdokumentasjon og gjenstandsbase, 

arkeologi. Det har også vært møter i forbindelse med migrering til felles løsning for 

etnografi/nyere kulturhistorie. 

 

Midler til kvalitetsheving fra RA. 

Mot slutten av 2013 søkte MUSIT om midler fra Riksantikvaren til kvalitetsheving av 

gjenstandsbasen for å oppdatere gjenstandsbasen med Askeladdens lokalitets-IDer. Arbeidet 

gjør det mulig å lenke Askeladden og de arkeologiske gjenstandsbasene. 

  

Tildelingen fra Riksantikvaren er på kr. 150 000. Universitetsmuseet i Bergen ved Sonja 

Innselset har tatt ansvar for å tilsette en person for å gjennomføre arbeidet. Halvdelen av 

midlene er brukt i vårhalvåret, og resten vil brukes i høstsemesteret. Arbeidet er lagt opp slik 

at det gjøres arbeid i alle museenes databaser.  

 

Unimus.no  
I juni er det kommet ny versjon av unimus.no. Det er særlig den nye kartløsningen som er et 

godt løft for websiden. En felles webside for de kulturhistoriske samlingene er viktig fro 

museene, og en slik nærmest fullstendig nasjonal oversikt over arkeologiske gjenstander setter 

Norge i en særstilling. Videreføring og oppdatering av unimus.no er en avgjørende synlig 

gjøring og et viktig suksess-kriterium for arbeidet i MUSIT. 

 

Faggruppene 

Faggruppe feltdokumentasjon 

Det er kommet ny versjon av det felles dokumentasjonsprogrammet Intrasis. Faggruppa har 

derfor hatt innføring i ny versjon hos Intrasis i Lund, Sverige. Den har også arbeidet med nye 

maler og manualer til programmet. 

 

NIKU har tatt i bruk Intrasis på sine utgravninger. Det har derfor vært naturlig å fornye 

avtalen om at NIKU kan møte som observatør i faggruppe feltdokumentasjon. Første møte 

hvor NIKU deltar blir i Stavanger i slutten av juni. 

 

Faggruppe gjenstandsbase, arkeologi 

I løpet av våren er aksesjonsmodulen blitt detaljert beskrevet, programmert og testet. Museene 
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har gjort nødvendig opprydding i basene, og aksesjonsmodulen implementeres hos alle 4. juni. 

Igjen har det vært et svært godt og effektivt samarbeid mellom faggruppe og DUG. 

 

Når det gjelder punkt 3 på handlingsplanen – Felles referanselister i gjenstandsbasen, 

arkeologi, krever tiltaket en god del arbeid ved museene. Faggruppa melder at det ikke er 

ressurser ved museene til å arbeide med dette i 2014. Til handlingsplanen 2015 må en ha klare 

meldinger i god tid om det er aktuelt å prioritere dette arbeidet ved museene. 

 

Faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie 

Migreringen som ble ferdigstilt før påske innebærer en kraftig forenkling av databasedriften 

ettersom samlinger for etnografi og nyere kulturhistorie nå er samlet i en databaseløsning. 

Gruppa som har arbeidet med migrering av baser for etnografi og nyere kulturhistorie i 

Bergen og Tromsø har sett seg mer som en gruppe for gjennomføring av migreringen enn som 

en vanlig faggruppe. To personer har vært tilsatt ved museene i deler av 2013 og 2014 for å 

forberede og følge opp migreringene. 

 

Det gjenstår arbeid som å la all nettpublisering av samlingene bygge på denne nye løsningen, 

og det er rimelig at det vil komme innspill til videreutvikling. 

 

Det er opprettet en egen faggruppe med medlemmer fra Oslo, Bergen og Tromsø. Det er disse 

tre museene som har slike samlinger. 
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Handlingsplan med halvårsrapportering for kulturhistorie 2014 

 
 

Mål 1: Videreutvikle felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for de arkeologiske 

samlingene 

 

 

Mål 2: Videreutvikle felles gjenstandsbase for etnografi og nyere kulturhistorie og 

migrere data 

Tiltak i 2014: Etnografi – migrering 

Beskrivelse: I 2013 er migrering av baser ved TMU og UM til felles plattform i hovedsak 

gjennomført. Det gjenstår en del arbeid med bl.a. overføring av bilder og noe utvidelse av selve 

applikasjonen, som må gjennomføres i 2014. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

etnografi og nyere 

kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

300  

Ressursinnsats museene (timer): KHM 50, TMU 100, UM 100, totalt 250 

Rapportering: Arbeidet er gjennomført. 

Prognose: Tiltaket er ferdigstilt. 

 

 

 

  

Tiltak i 2014: Aksesjonsmodul 

Beskrivelse: Aksesjonsmodul er påbegynt i 2013. Den vil ferdigstilles i 2014. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

gjenstandsbase, 

arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

450  

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, VM 100, AM 100, TMU 100, UM 100 totalt 500 

Rapportering: Ny aksesjonsmodul implementeres 4. juni. 

Prognose: Implementeres 4. juni 
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Mål 3: Utvikle felles referanselister for de arkeologiske samlingene 

Tiltak i 2014: Felles referanselister 

Beskrivelse: Det ligger nå referanselister/autoritetslister i hver av de fem arkeologiske museenes 

databaser. Tiltaket vil så langt det er mulig skape felles referanselister for litteratur, 

forslag_til_form, funnkategori, gjenstandstyper, materiale, innkomst, karttyper, person og lokalitet. 

Dette vil effektivisere videre systemutviklingsarbeid i basen, og er derfor prioritert høyest. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG DUG Timer Kroner 

150  

Ressursinnsats museene (timer): KHM 200, VM 200, AM 200, TMU 200, UM 200 totalt 1000 

Rapportering: Faggruppa har meldt at museene allikevel ikke kan prioritere dette arbeidet i år.  

Prognose: Gjennomføres ikke i år. Det er allikevel ikke kapasitet ved museene. 

 

 

 

Mål 4: Videreutvikle strekkodefunksjonaliteten i den arkeologiske gjenstandsbasen  

Tiltak i 2014: Strekkodefunksjonalitet 

Beskrivelse: Strekkoding er implementert i gjenstandsbasen ved KHM Det gjenstår å legge inn 

søkefelt for strekkoder. Dessuten skal det implementeres strekkoder ved TMU. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

etnografi og nyere 

kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

150  

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, TMU 100, totalt 200 

Rapportering: Søkefelt for strekkode er implementert hos KHM.  

Prognose: Gjennomføres til høsten 
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Mål 5: Videreutvikle konserveringsmodulen i gjenstandsdatabasen, arkeologi og 

migrere konserveringsbaser 

Tiltak i 2014: Konservering – migrere databaser  

Beskrivelse: Ny konserveringsmodul ble ferdig i 2013. Det gjenstår rapportfunksjon og å migrere 

gamle konserveringsbaser. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

konservering 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

300 + 50 x 4 

500 

 

Ressursinnsats museene (timer): AM 200, KHM 200, TMU 200, UM 200, VM 200, totalt 1000 

Rapportering: Ikke igangsatt i vår.  

Prognose: Kan gjennomføres til høsten eller utsettes til 2015. 

 

 

 

Mål 6: Utvikle importrutiner i gjenstandsbasen for import av data fra Intrasis  

Tiltak i 2014: Konvertering/migrering av arkeologiske gjenstandsbaser 

Beskrivelse: Utvikling av importrutine fra Intrasis til gjenstandsbasen bidrar til bedre integrering 

av Intrasis i databasestrukturen. Dessuten vil en importrutine gjøre migrering mer effektiv. På 

grunnlag av oversikt over databaser og tilgjengelig arbeidskapasitet på museene skal faggruppa for 

gjenstandsbase, arkeologi prioritere rekkefølgen av konverteringene.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

gjenstandsbase, 

arkeologi 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

300  

Ressursinnsats museene (timer): AM 200, KHM 200, TMU 200, UM 200, VM 200, totalt 1000 

Rapportering: Ikke igangsatt 

Prognose: Kan gjennomføres til høsten eller utsettes til 2015 
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Mål 7: Import av fotolister fra arkeologisk feltarbeid 

Tiltak i 2012/3: Import av fotolister 

Beskrivelse: Målet tilfører mer funksjonalitet i fotobasen og effektiviserer feltarbeid. DUG 

vil vurdere omfanget av dette arbeidet  

 

Import til fotolisten slik den er definert i fotobasen 

 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppen og DUG Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150  

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, VM 100, AM 100, TMU 100, UM 100 totalt 

500 

Rapportering: Ikke igangsatt 

Prognose: Kan gjennomføres til høsten eller utsettes til 2015 

 

 

 

Mål 8: Vurdering av omfang av annet ønsket arbeid 

Tiltak i 2014: DUG vurderer omfanget av punktene 

Beskrivelse: De følgende punktene er lavt prioritert og kan gjennomføres om det kreves små 

ressurser for gjennomføringen.  

Fotobase: - bla mellom fullformatbilder i basen 

Runebase: - åpne for innskriving og editering 

Top.ark. .- konvertere filer fra .tif-format til .pdf-format for å øke tilgjengelighet 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

etnografi og nyere 

kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

75  

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, TMU 100, totalt 200 

Rapportering: Museene har fått forespørsel fra DUG om pdf-versjoner 

Prognose: Gjennomføres til høsten eller utsettes til 2015 
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MUSIT: Handlingsplan for naturhistorie 2014 med rapportering per 

15.05. 2014. 
 

 

Innledning 

 

Ressursene satt av i forbindelse med (del)målene i planen er drifts- og utviklingspersonalets 

(DU) forventede forbruk i timeverk samt ressurser i form av arbeidstid forventet brukt av 

ansatte ved museene, f.eks. deltakelse i faggrupper.  

 

MUSIT disponerer totalt 5,4 årsverk med applikasjonsutvikling/programmering ved USIT. 

For 2014 disponerer naturhistorie 3,4 årsverk. Halvparten av disse årsverkene går med til drift 

og vedlikehold av eksisterende databaser og applikasjoner. Det gjenstår dermed ca. 20,4 

månedsverk med utvikling som kan disponeres til de naturhistoriske prosjektene.  

 

Styret har i tillegg bevilget kr 75 000 til et heldags seminar innen naturhistorie.  

 

 

Arbeid i koordineringsgruppa 

 

Koordineringsgruppe for naturhistorie fikk to nye medlemmer i 2014; Jenny Smedmark 

erstattet Tor Tønsberg fra Universitetsmuseet i Bergen (UM) og Eirik Rindal erstattet Fridtjof 

Mehlum fra Naturhistorisk museum (NHM). Gruppa har hatt fire møter per 15.05. 2014 og 

behandlet 21 saker i tillegg til orienteringssaker og oppfølgingssaker. To av møtene har vært 

gjennomført som videomøter og ett møte har vært felles med alle faggruppelederne. Referat 

fra møtene er tilgjengelige på MUSITs wiki. Det er i tillegg avviklet et seminar 02.04. felles 

for alle som arbeider med MUSIT naturhistorie eller tilgrensende oppgaver i museene. 

Gruppa vil ha et felles møte med koordineringsgruppe for kulturhistorie 22.05. for å diskutere 

samhandling og arbeidsprosess fram mot en felles handlingsplan for 2015. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver har vært: 

- handlingsplan med status for faggruppenes arbeid 

- oppfølging og koordinering av MUSIT-aktivitet i museene, pådriverfunksjon 

- møte med faggruppelederne 

- saksbehandling/utredning knyttet til behov for databasekoordinatorer ved museene 

- program og erfaringer fra seminar 

- gjennomføring av virksomhetsanalysen lokalt ved museene 

 

Koordineringsgruppas medlemmer har i tillegg hatt kontakt per epost og telefon for å følge 

opp spørsmål og henvendelser fra faggruppene. Gruppa møtes igjen i 22.05.  
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Seminar for MUSIT naturhistorie 

 

MUSITs koordineringsgruppe for naturhistorie arrangerte et seminar for alle som arbeider 

med MUSIT-naturhistorie i faggrupper, USIT og i museene 02.04. 2014. Det var 40 påmeldte 

til seminaret inklusive inviterte innledere og samarbeidspartnere fra Agder naturmuseum og 

botanisk hage, Artsdatabanken, GBiF Norge, USIT og Digital forvaltning. Alle museene i 

MUSIT-samarbeidet samt styret v/styreleder var representert.   

 

Seminarets hensikt var å få presentert pågående naturhistoriske prosjekter i MUSIT, se hva 

har skjedd siden vi møttes for ett år siden både faglig og organisatorisk, bli bedre kjent samt å 

se hva som foregår av andre relevante prosjekter og aktiviteter i og utenfor museene. 

 

Seminarets program: 

 

Nye MUSIT v/Pål Vegar Storeheier 

 

Status for utviklingsprosjektene 

Fra karplanter til sopp og lav v/Tommy Prestø  

Entomologi v/Geir Søli 

 

Artsnavnebasen – status og muligheter v/Toril L. Moen  

 

Tilgjengeliggjøring/portalisering – hva har skjedd siden sist? 

Samarbeid mellom Bergen museum (UM) og GBiF Norge om utviklingen av en portal for 

karplanter v/Christian Svindset  

Artskart 2.0 v/Stein Arild Hoem 

Samlingssøk – et studentprosjekt ved NTNU v/Torkild Bakken og Karstein Hårsaker 

 

NorBOL: Ny nasjonal infrastruktur på DNA-strekkoding v/Torbjørn Ekrem  

 

Digitalisering på mange måter. Eirik Rindal innleder til diskusjon 

 

 

Koordineringsgruppas vurderinger 

 

Vi har også i år fått positiv tilbakemelding på seminaret. Det er fint og givende å få innblikk i 

hva som både foregår i MUSIT-regi og nærliggende aktiviteter. For de som jobber tettest på 

utviklingsprosjektene, gir det også en arena for å vise hva vi virkelig har fått til og få 

tilbakemeldinger fra fagmiljøene. Seminaret har også en viktig funksjon med å gi signaler om at 

vi har et fellesskap og får til noe, og spesielt til de som ikke deltar, de som «sitter på gjerdet» og 

er litt avventende. Vi har i ettertid fått tilbakemelding om at invitasjonen bør gå ut til flere, at 

det dessverre var noen som gjerne ville komme, men som ikke var gjort kjent med invitasjonen.  

 

Seminaret ga også «en deadline» som medførte en formidabel dugnad for å få migrert 

entomologidata inn i ny database/applikasjon både ved UM og NHM. Det samme gjelder 

migrering av soppdata ved TMU og UM, som nå medfører at alle soppdata fra de fire museene 

er samlet i en, felles database/applikasjon. 

 

Det anbefales å ha et slikt årlig felles arrangement. At alt foregår i løpet av en dag på 

Gardermoen medfører at flere setter av tid og prioriterer å delta. Det er imidlertid begrenset med 
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tid og hva en kan få plass til i programmet. Årets seminar hadde for tett program med for lite 

rom for diskusjoner etter innleggene. Det er også ønskelig med mer tid til uformell prat som gir 

mulighet til å bli bedre kjent på tvers av fagområder og institusjoner, og å få høre hva som 

«rører seg i museene».  Det er litt ulike synspunkter på hva som vil fungere i forhold til valg av 

tema. Skal vi begrense oss til de pågående prosjekter i MUSIT og det som bør/kan bli 

prosjekter, eller skal vi velge tema i tillegg som ikke direkte er koblet til IT og museenes 

samlingsforvaltning? En bør også vurdere ulike arbeidsformer i tillegg til foredrag; korte 

innlegg til diskusjon, gruppearbeid eller workshop.  

 

 

 

Arbeid i faggruppene 

 

Karplanter 

Faggruppa ble formelt avviklet fra 2014 og leverte sin sluttrapport til koordineringsgruppa 

28.04. 2014. Faggruppas leder deltok i fellesmøte mellom koordineringsgruppa og 

faggruppelederne 01.04. hvor hun bidro med nyttige erfaringer knyttet til spørsmålet om hva 

kan museene, faggruppene/lederne, koordineringsgruppa og utviklerne gjøre for å få mer 

framdrift i arbeidet. 

 

Faggruppe karplanter startet sitt arbeid i 2009 som en delvis videreføring av faggruppe for 

felles databasemodell i naturhistorie. Faggruppa fikk et oppdatert mandat i 2010 der målet 

med faggruppas arbeid har vært å utvikle én felles applikasjon for objektsamlingene av 

karplanter som skal tas i bruk ved alle de naturhistoriske universitetsmuseene. Gruppas 

medlemmer har deltatt i utviklingen og testingen av applikasjonen samt migrering av data. 

Arbeidet har i tillegg omfattet utvikling og testing av en enkel modul for ut- og innlån, felles 

standarder for blant annet rollefunksjonalitet, opplasting av foto, pdf-dokument og kartvisning 

for de naturhistoriske applikasjonene. De første datasettene ble importert i produksjonsbasen i 

juni 2010, og den nye felles karplantebasen ble lansert med et eget seminar ved Naturhistorisk 

museum i mai 2012. I mars 2014 var alle samlinger ved de fem universitetsmuseene samt 

Agder naturmuseum og botanikk migrert til en felles nasjonal løsning, med totalt ca. 1,2 

millioner poster. Som alt migreringsarbeid har dette vært en krevende prosess for både 

fagmiljøene i museene og driftsgruppa. Men resultatet er at MUSIT og museene nå har kun én 

karplante-applikasjon istedenfor sju (VM, TMU, UM, AM, Agder, NHM x 2 (nordisk og 

utenlandsk)! 

 

Faggruppe for karplanter takkes for å ha gjennomført et svært godt og banebrytende arbeid.  

 

 

Entomologi 

Faggruppa har hatt ett felles møte så langt i 2014, og det har vært avviklet fire møter mellom 

driftsgruppa og faggruppeleder samt representanter fra fagmiljøet ved NHM. Det har også 

vært arrangert videomøter mellom driftsgruppa og UM og driftsgruppa og VM. Nytilsatt 

konservator i entomologi ved Universitetsmuseet i Tromsø, Jostein Kjærandsen, erstattet 

tidligere medlem Karl Frafjord fra mai. 

 

Siste versjon av applikasjonen ble demonstrert på MUSIT-seminaret på Gardermoen 2. april 

2014, sammen med en statuspresentasjon for prosjektet. Selv om ikke all funksjonalitet er 

grundig testet eller på plass, er faggruppa av den oppfatning at data nå trygt kan migreres over 

til produksjonsbasen og bearbeides videre derifra. Produksjonsbasen inneholder p.t. ca. 
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425 000 poster, hovedsakelig fra UM og NHM. Ytterligere 100 000 poster forventes migrert 

før sommeren (NHM). Ved VM er testmigrering i gang, 10 000 poster. 

 

Faggruppa har fortsatt ikke utarbeidet en detaljert handlingsplan, men vil gjøre dette før 

sommeren basert på de opplysninger som fremkom på møtet 19.05. Fortsatt gjenstår en del 

migreringsarbeid ved UM og NHM, men dette vil i stor grad følge samme rutiner som 

museene allerede har god erfaring med. Ved VM er man fortsatt i startfasen for migrering, og 

ved TMU er den ikke påbegynt. Større ressurser må følgelig være tilgjengelig ved disse 

museene fra høsten 2014.  

 

Prosjektet er nå i en god fase, og framdriften er tilfredsstillende. Noen funksjoner i 

applikasjonen må utbedres, flere av dem i samarbeid med andre faggrupper, og utbedringen 

må følges tett opp av faggruppa. Dette legger imidlertid ikke hindringer i veien for at 

applikasjonen nå kan tas i bruk ved de enkelte museene. Det er viktig at applikasjonen nå tas i 

bruk slik at man ved hvert av museene kan få praktisk erfaring med arbeidsredskapet, og kan 

komme med forslag til eventuelle forbedringer. Koordineringsgruppa er godt fornøyd med 

framdriften, men henstiller til at faggruppa som helhet møtes oftere.  

 

 

Sopp og lav 

Faggruppa har hatt ett møte så langt i 2014. Migreringene av soppdata fra UM og TMU ble 

fullført i hhv. mars og april. Dermed er alle soppdata fra de fire museene samlet i en, felles 

database/applikasjon. Migreringen medførte at ganske mange soppnavn måtte legges inn i 

Artsdatabankens navnebase. Innlegging av nye navn er utført av NHM. Migreringene ble 

gjennomført av DU uten større tekniske vanskeligheter. Testingen av migreringen gjorde at 

flere ved både UM og TMU nå har erfaring slikt arbeid. Det gjenstår noe rydding i datasettene 

etter migreringene. Faggruppeleder har bistått ved migreringene og deltatt i møte med 

koordineringsgruppa. De fire museene har felles behov for noe tilpasning av etikettene for 

sopp og lav.  

 

En del av faggruppa har sammen med DU startet utvikling av en analysemodul for 

lavkjemiske analyser. Hovedtrekkene i modulen for TLC-analyser (lavsyreanalyser) og 

spotanalyser (farge- og UV-reaksjoner) ble godkjent på faggruppemøte 14.5. Lavdata fra VM 

og TMU kan migreres når disse to komponentene av analysemodulen er ferdigstilt. 

Testmigrering av lavdata kan starte i løpet av få uker. Faggruppemøtet har også vurdert og 

prioritert moduler som må på plass før migrering av lavdata fra UM og NHM kan starte. 

Arbeidet med kravspesifikasjon av ikke utvikla moduler er fordelt på deler av faggruppa, med 

hovedvekt på NHM og UM. Gjenstående moduler er generelle for alle botanikk-gruppene, 

kanskje også for deler av zoologi. Det er derfor sannsynlig at de vil bli implementert for alle 

botanikk-applikasjonene når de er ferdig utviklet for lav.  

 

Det ble satt av ressurser høsten 2013 til en prosjektkoordinator som skulle være en pådriver 

og koordinator i arbeidet Dette har ikke fungert etter hensikten og funksjonen må 

konkretiseres. Direktekontakt mellom DU, faggruppeleder og gruppemedlemmer som 

arbeider med kravspesifikasjon og oppfølging av utvikling vil bli viktig framover.  

 

Koordineringsgruppa er godt fornøyd med framdriften og den store dugnaden våren 2014 som 

medførte at alle soppdata fra de fire museene ble samlet i en, felles database/applikasjon. Det 

blir viktig å holde på momentet i spesifiserings- og utviklingsarbeidet slik at en kan fullføre 

arbeidet med lavdatasettene i henhold til plan. 
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Arbeid som ikke er organisert gjennom faggruppene 

 

MUSIT er etter tilrådning fra koordineringsgruppa, involvert i tre prosjekter ved museene 

som ikke er organisert gjennom egne faggrupper.  

 

1) «Etikettprosjekt».  

Det ble i 2013 utarbeidet en spesifikasjon av ulike krav knyttet til etiketten. UM v/Tor 

Tønsberg organiserte arbeidet og det ble etablert koordinatorer for botanikk, geologi og 

zoologi. Botanikkprosjektet la fram til en felles løsning for botanikk og utviklet en 

kravspesifikasjon. Løsningen baserer seg på bruk av QR-kode på etiketten. Botanikkgruppa 

leverte sin rapport 06.11. 2013. 

 

Det har i 2014 vært testet ut en eksisterende løsning for produksjon av etiketter ved NHM. En 

ønsker ikke å gå videre med dette da en er avhengig av kompetanse som ikke er tilgjengelig 

internt ved NHM eller hos DU. DU arbeider med å lage etiketter i word. Dette utvikles videre til 

å tilfredsstille behov beskrevet for karplanter, inklusive bruk av QR-koder. 

 

2) «Samarbeid med Artsdatabanken om navn».  

Arbeidsgruppa med representanter fra NHM/GBiF, ADB og NTNU VM ble nedsatt for å 

gjennomgå Artsnavnebasen. Gruppa har ikke hatt møter så langt i 2014, men VM har hatt 

møte og dialog med ADB angående taksonregister for karplanter. VM har framskaffet 

MUSITs og HERBs taksonregister og ADB har gjennomført en sammenliknende analyse av 

disse to mot Artsnavnebasen. Analysen har avdekket et prekært behov for 

kompetanseoverføring av arbeid med taksonnavn for karplanter. For alle artsgrupper er det 

viktig at flere får målrettet opplæring i bruken av Artsnavnebasen.  

Kravspesifikasjonene for de nye Oracle-applikasjonene er on-line validering av navn i 

MUSIT-basene basert på Artsnavnebasen. Dette er fortsatt ønskelig, men DU ønsker mer 

erfaring med hyppig høsting av navn fra Artsnavnebasen før dette evt. implementeres. En 

avventer derfor online-validering pga. faren for forsinkelse ved innskriving av taksonnavn i 

Oracle-applikasjonene og sikkerhetsmessige vurderinger knyttet til «sammenkoblingen» 

mellom Oracle-applikasjonen og Artsnavnebasen. Artsdatabanken vurderer å utvikle en web-

tjeneste for on-line validering av taksonnavn uansett, men da for andre brukere enn 

universitetsmuseene. 

3) «Vurdering av mosedatabase for ny Oracle-applikasjon» 

En arbeidsgruppe fra TMU og VM har foretatt innledende vurderinger av mulighetene for å 

etablere en mosedatabase basert på den nye soppapplikasjonen. Soppdatabasen har all 

funksjonalitet som er nødvendig for moser. Det eneste behov for tilpasning er knyttet til 

etikettene, men problemstillingen er felles med lav og sopp. Inntil VMs taksonregister er 

overført til Artsnavnebasen, kan MUSIT bruke en lokal kopi av dette taksonregistret. 

Hovedarbeidet for å ta i bruk en klon av soppdatabasen for moser blir migrering av data. 

 

Virksomhetsanalysen 

Koordineringsgruppas medlemmer har organisert høringsmøtene i museene. Geir Mathiassen 

og Eirik Rindal har i tillegg deltatt i prosessgruppa. Rapport ferdigstilles til 01.06. 2014. 
 

Etablere ei ekspertgruppe for drift og koordinering av samlingsforvaltning  

Koordineringsgruppe for naturhistorie har i 2014 diskutert og utredet behov for å 

etablere/konkretisere funksjonen som databasekoordinator i museene.  
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MUSIT-innstillingen fra 2006 forutsatte at alle museene har sin egen «IT-kontaktperson» som 

er ansvarlig for kommunikasjonen med driftsgruppen i MUSIT. Intensjonen om å legge et 

spesielt MUSIT-ansvar til en eller flere IT-kontaktpersoner (databaseadministratorer) ved 

museene er imidlertid i liten grad ivaretatt. Evalueringen av MUSIT i 2013 anbefalte derfor at 

det er viktig å få på plass eller tydeliggjort rollen som «databasekoordinator» ved alle 

museene for å forankre MUSIT-arbeidet i museene. 

 

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 viktig å sørge for en god 

koordinering og samhandling mellom de som ivaretar driftsoppgavene på IT-siden (USIT) 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. 

 

Konklusjonen så langt er at «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 og kontakt med driftsmiljø, er det viktig at museene har noen lokalt som har ansvar 

for å vedlikeholde en samlet oversikt over alle digitaliserte samlinger, inkludert databaser, 

museet har og benytter og som er en lokal drivkraft i overgangen til felles nasjonale 

databaseløsninger. Databasekoordinatorene vil også være ressurspersoner som kan bistå i 

test/migrering, og prosjektleder/koordinatorkompetanse vil være ønskelig.  

 

Saken tas opp i felles møte med koordineringsgruppe for kulturhistorie 22.05. for å avklare om 

det også er behov for å formalisere en slik funksjon for kulturhistorie ved museene. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 07/2-2014 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: BUDSJETT, REGNSKAP OG PROGNOSE FOR FØRSTE TERTIAL2014 

DATO: 6. JUNI 2014 

 

Budsjett, regnskap og prognose for 1. 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 Note 1 
Overført fra tidligere år 433 592  433  

     
Sum inntekter 9 191 9 350  9 191  
     
Utgifter     
Lønn, driftsgruppa 7 183 2 787  7 173  
Lønn, daglig leder (6 mnd.) 528 0 462 Note 2 
Driftskostnader 900 306 900  
Reiser, møter m.v. 80 15 80  
Virksomhetsanalysen 275 262 350 Note 3 
Seminar, naturhistorie 75 66 75  
Prosjekt RA, kulturhistorie 150 0 150 Jf. Note 1 

Sum utgifter 
 

9 191 3 436 9 190 
 

 
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 
Prognosen er høyst usikker i og med at vi ikke vet når daglig leder blir ansatt. Prognosen tar utgangspunkt i 
ansettelse per 1.9. 
Note 3 
Det har sneket seg inn en regnefeil i budsjettet for denne posten, slik at budsjettet skulle ha vært 295 000 og 
ikke 275 000. Prognosen avhenger videre av hvordan man beslutter å regnskapsføre timeforbruket i 
forbindelse med virksomhetsanalysen (se eget saksnotat). 
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Tertialrapport, timeforbruk for 1. tertial 2014 
 
Delprosjekt 1. tertial Prognose 

Tekniske fellesoppgaver 625 1 717 

Kulturhistorie, utvikling og drift 930 1 930 

Naturhistorie, utvikling og drift 1985 5 400 

Administrative fellesoppgaver 151 453 

Sum 3691 9 500 

 

Per 1. tertial har driftsorganisasjonen brukt 3 691 timer, som tilsvarer 39 % av totalrammen på 9 500 
timer i lønnsbudsjettet. En utvikler gikk ut i 60 % permisjon 15.4. 

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

 
Forslag til vedtak: 
Styret tar overskridelsen og prognosen for arbeidet med Virksomhetsanalysen til 
etterretning. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: VEDLEGG TIL V-SAK 07/2-14 

FRA: SEKRATARIATET 

TEMA: NOTAT OM TIMEFORBRUK OG REGNSKAP FOR ARBEIDET MED VIRKSOMHETSANALYSEN 

DATO: 6. JUNI 2014 

CC:  

Budsjett og prognose for arbeidet med virksomhetsanalysen 
 

Bakgrunn 
I styremøtet 28. november 2013 (V-sak 02/4-13) vedtok styret for MUSIT følgende budsjett for arbeidet 
med analysen: 
 
Deltaker(e) Kostnad  
Ekstern prosessleder (175 t. x 600 kr) 105 000 Inkluderer reisetid 
Prosjektledelse (50 t.) 20 000 Inkl. bl.a. arbeid med rapporten 
Prosjektkoordinator, kulturhistorie 70 000 Ett månedsverk + reiseutgifter 
Prosjektkoordinator, naturhistorie 70 000 Ett månedsverk + reiseutgifter 
Reisekostnad prosessdeltakerne 30 000 6-10 personer totalt 
Total kostnad 275 000  

 
Totalsummen på 275 000 ble også vedtatt av styret og senere årsmøtet som del av totalbudsjettet for 
MUSIT. Uheldigvis har det her sneket seg inn en regnefeil, slik at når man summerer enkeltsummene i 
tabellen over får man 295 000, ikke 275 000. 

Arbeidet med virksomhetsanalysen har tatt lenger tid og blitt mer ressurskrevende enn antatt, slik at 
prognosen per 19. mai nærmer seg 340 000: 

Deltaker(e) Budsjett Prognose  
Ekstern prosessleder (175 t. x 605 kr)1 105 000 114 950 +15 timer 
Prosjektledelse (50 t.) 20 000 20 000  
Prosjektkoordinator, kulturhistorie 70 000 98 800 +97 timer 
Prosjektkoordinator, naturhistorie 70 000 75 200 +38 timer 
Reisekostnad, prosessdeltakerne 30 000 30 000 Ikke fått inn alle reise-

regningene? 
Total kostnad 295 000 338 950  

 
Den store overskridelsen innen kulturhistorie skyldes flere møter og samlinger enn budsjettert. 

                                                      
1 NTNU ITs timepris var ikke klar da budsjettet ble satt opp. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: D-SAK 09/2-2014 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: DIALOGMØTE MED MUSEENE 

DATO: 27. MAI 2014 

 

Bakgrunn 
 
I vedtektene til MUSIT heter det: 
 

Styret skal gjennomføre et årlig dialogmøte med ledelsen ved de deltakende 
museene, lederne for koordineringsgruppene og daglig leder. 

 
I forrige møte vedtok styret å legge et styremøte i MUSIT i tilknytning til UHRMs høstmøte, som er 
16. oktober, slik at man kunne gjennomføre dialogmøtet uten ekstra reising. 
 
Skal en foreslå å ha dialogmøtet den 15. eller 17. oktober? Har man behov for å signalisere allerede 
nå hvilke saker styret i MUSIT ønsker å ta opp med museumsledelsen ved de deltakende museene? 
Ser man for seg et halv- eller heldagsmøte? Skal man ha et ordinert styremøte enten før eller etter 
dialogmøtet? 
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