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Torkild Bakken (VM) (meldt forfall) 
Wenche Brun (AM) 
Asbjørn Engevik (UM) 
Stian Finmark (RA)  
Monica Kristin Hansen (TMU) 
Birgit Maixner (VM) 
Jenny Smedmark (UM)  
Eirik Rindal (NHM) 
Heini Rämä (TMU) 
Espen Uleberg (KHM) 
 

Innkalling til Felles Koordineringsgruppemøte, 08. juni kl. 1000- ca. 1530  
Møtested: UiO/USIT møterom 3212 
 

10/3- 2017. Handlingsplan 2017.  
Gjennomgang av handlingsplan med justering.  
Sakspapir: Handlingsplan for 2017 ligger på MUSIT Wiki.  
 

11/3- 2017. MUSITs Seminar den 23.-24. okt. (Handlingsplan 01) 
Informasjon fra arbeidsgruppen. 
Medlemmer i arbeidsgruppen er: Mika Bendiksby (VM), John Hansen (TMU), Silje Opdahl 
Mathisen (KHM), Eirik Rindal (NHM), og Jenny Smedmark (UM).  
 

12/3-2017.  Felles Kvalitetssystem 
Oppstart er satt til 1. september. Eirik Rindal blir prosjektleder.  
 
Lunsj ca. 1145-1230 
 

13/3- 2017. Ny IT-arkitektur (Gard Thomassen og Jarle Ebeling er med på denne delen) 

-Orientering om avslutning av prosjektet i sin nåværende form og overføring av prosjektet til 
USIT. 
MUSITs styre i styremøte den 18. april vedtok styre «å opprettholde organisering av arbeidet med 

MUSITs NY IT-arkitektur som et prosjekt fram til årsmøtet våren 2018.  Nåværende prosjektorganisering 

inklusiv styringsgruppen avvikles 30.06. 2017. Ny prosjektorganisering etableres fra 1. juli 2017. 

Kostnader utover IT-arkitekturprosjektets finansering dekkes av MUSITs ordinært drifts bevilgning». 

 

I forbindelse med dette arbeid har MUSIT, ledere for koordineringsgruppene, prosjektleder for IT-

arkitektur og USIT hatt flere møter om overføring av arbeidsoppgaver for å sørge for en smidig overgang 

til USIT. I tillegg skal det være et møte den 20. juni mellom MUSITs styreleder Heidi Espedal, nestleder 

Solveig Bakken, styremedlem Tor Holmen, og ledelse ved USIT (Lars Oftedal, Lill R. Mardal, og Gard 

Thomassen) for å diskutere prinsippene for samarbeid, og avtaler.  
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Fra 1. juli 2017 vil USIT har ansvar for videreføring av MUSITs IT-arkitekturprosjekt frem til årsmøte 

2018.   

Gjenværende avtaleperioder for eksterne konsulenter:  

Prosjektleder: Line A. Sjo - kontrakten går ut 30. juni (100 % stilling) 

Testleder: Kjell-Gunnar Mobekk - kontrakten går ut 30. juni (40 % stilling) 

Interaksjonsdesign: Marie Solum Strand - kontrakt på inntil 250 timer. Vi har tatt litt av hennes tid og fått 

inn en grafisk-designer til layoutarbeid.  Ferdig ca. 6 juni.  

Utvikler: Ingar Abrahamsen. Kontrakt på inntil 1000 timer. Beregnet slutt 30. september, med fri i juli.  

Utvikler: Jarl Hüberthal. Kontrakt på inntil kr. 390.000,- eks. MVA. Beregnet slutt 30. september, med fri 

i juli.  

Utvikler/Tek-led: Knut Petter Meen. Kontrakt 22.05.2017. Beregnet slutt 30. september, med fri i juli.  

 

Eirik Rindal frikjøpes av USIT fra NHM i inntil 50 % i juni og august for å delta i kompetanseoverføring fra 
prosjektleder til USIT, MUSIT og museene.  

 
-Orientering fra styringsgruppemøte den 4. mai.  

-om endring av arkitektur – Fra Mikrotjenester til Monolitt (sakspapir – notat til 
styringsgruppemøte den 4. mai) 

 
-TIDSLINJE og fremdriftsplan. Orientering og vurdering av behov for justering. 
Referansegruppene:  
-Analyse  
-Lån  
-Dokument  
-GIS 
-MEDIA 
-Konservering  
-Objekter 
 

14/3-2017 Avvikling av de gamle Delphi-klientene 
Orientering om forslag til tidslinje for avvikling av de gamle Delphi-klientene (Jarle Ebeling). 
Påsken 2018: 
- All vedlikeholdsutvikling av det «gamle» systemet avsluttes/stoppes fullstendig.  
- All migrering av nye datasett/samlinger som krever innsats/assistanse av utviklere opphører 
(museumsansatte, med eller uten hjelp av Vidar, kan fortsette å importere data) 
- All hjelp/assistanse av utviklere til å oppdatere/endre eksisterende datasett/samlinger opphører 
 
 Januar 1 2019 
Dagens Delphi-klienter/-brukergrensesnitt fases ut. Det betyr at brukerne ikke lenger kan registrere nye 
objekt/gjenstander/dokument eller endre eksisterende objekt/gjenstander/dokument, ei heller 
informasjon om disse, i basene via dagens brukergrensesnitt.  
 
Det er et par-tre forhold som kan gjøre at vi *må* bruke noe utviklertid på gammel arkitektur/ teknologi 
i perioden fram til 2019 (og ev. etter det). Det er hvis det kommer opp sikkerhetproblem som krever 
innsats fra utviklerne eller det f.eks. kommer en oppgradering av Oracle vi må ta inn over oss, ved å lage 
en ny Oracle-klient/ nye versjoner av Delphi-klientene. 
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15/3-2017. Eventuelt 
 

 
Koordineringsgruppe for Kultur, diskusjon etter at felles delen av møte er avsluttet 
 
Visning av katalogtekster i de kulturhistoriske basene. 
Katalogtekstene ble skrevet inn og tagget for søk på 90-tallet. Disse tekstene var grunnlaget fro 
innlasting i gjenstandsbasene for arkeologi og etnografi. 
Skjemaet for taggingen førte til at noen katalogtekster ikke vises. Det er fordi katalogteksten er koblet til 
en nummersekvens og ikke til enkeltnumre.  
Vi trenger å snakke om hvordan dette kan ordnes og hvor stort omfanget av det er. 
 

 


