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SAK NR: V-Sak 34/7-2016 
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 
TEMA: Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 07. oktober  
NOTATDATO: 24.10.2016 
MØTEDATO: 31.10.2016 

 

 

Referat styremøte i MUSIT 07. oktober 2016 
 

Møtested: videomøte kl. 1000-1100 

Tilstede: Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum, Pål Vegar Storeheier 

(styreleder), og Susan Matland (sekretær). 

 
Saksliste styremøte: 
V-sak 29/6-2016 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 23. juni 2016 

Vedtak: Møteinnkalling og referat fra møtet 23. juni godkjennes. 

 
V-sak 30/6 – 2016 Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning. 

Hovedprosjektet – utkast til skisse og finansieringsbehov for prosjektet 

 

MUSITs styre påpeker at for at prosjektet skal lykkes, må prosessen ha en god ledelse med de 

nødvendige kompetanser, og prosessen må være godt forankret ved museene. MUSITs styre ser 

det som hensiktsmessig at prosjektlederen er en ansatt fra et av museene som blir frikjøpt til 

prosjektet. Å bruke egne ansatte er viktig for å beholde ny opparbeidet kompetanse innenfor 

miljøet, men også fordi kompetanse innenfor samlingsforvaltning allerede ligger ved museene.  

 

Vedtak: Skisse og finansieringsbehov for Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes 

samlingsforvaltning – Hovedprosjekt godkjennes med de kommentarer som kom frem i møte. 

Skisse og finansieringsbehov for prosjektet oversendes til URHM.  

 

O-sak 31/6-2016 MUSITs Ny IT-arkitektur: pilot-magasin, referansegruppene: lån, analyse og 

dokumentasjon per 28. september 2016.  

Sakspapir: Notat – status per 28. september 2016 

Vedtak: Styret tar notatet om fremdriften av MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.  

 
O-sak 32/6-2016 MUSITs Ny IT-arkitektur, samarbeid med USIT. Orientering fra styreleder. 

 

Styreleder Pål Vegar Storeheier orienterte om telefonmøte den 27. september 2016 mellom han 

og underdirektør Lill Rasmussen Mardal på USIT hvor de diskuterte bl.a. MUSITs brev 

angående kostnader med opplæring av DS-gruppen ved USIT i tilknytting til IT-

arkitekturprosjektet. MUSIT og USIT er ennå i forhandling om hvor mye av 

opplæringskostnadene USIT skal dekke, og hvor mye skal MUSIT ta. Styret er tydelig på at 

MUSIT ikke kan ta ansvar for at USIT ikke leverer det som er avtalt / nødvendig til prosjektet. 

Styreleder påpeker at MUSITs styre er bekymret for kompetansen knyttet driften av MUSITs 

systemer når prosjektet er avsluttet og kommer over i en driftsfase.  
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Vedtak: Styret tar orientering til etterretning. Saken løftes opp på ledernivå og styreleder ber om 

et møte med direktøren på USIT Lars Oftedal.  

 
D-sak 33/6-2016 Eventuelt 
Det ble meldt inn to saker under eventuelt; Tor Holmen melder forfall til styremøtet og 

dialogmøtet den 31. okt.  Museumsdirektør Tone Lindheim har meldt forfall til dialogmøet den 

31. oktober. Fridtjof Mehlum skal møtes som vara for henne i møtet.  

 

Vedtak: Daglig leder kontakter vara, Frode Arntsen, slik at han kan stille på styremøtet og 

dialogmøtet den 31. oktober i Tromsø.   

 

 

Oslo 13.10.2016 
Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT 
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SAK NR: V-Sak 35/7-2016 
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 
TEMA: MUSITs Ny IT-arkitektur, møte med USITs ledelse den 19. okt., e-mail av 20. okt. til 

USIT, og svar fra USIT av 26.10.16; Orientering fra styrelederen  
NOTATDATO: 24.10.2016 
MØTEDATO: 31.10.2016 

 

 
(MUSIT jnr/saksnr. 2015/2478-7) 
 
-----Original Message----- 
From: Pål Vegar Storeheier [mailto:paal.v.storeheier@uit.no]  
Sent: Thursday, October 20, 2016 3:47 PM 
To: Lars Oftedal; Lill Rasmussen Mardal; Gard O Sundby Thomassen 
Cc: Solveig Bakken (solveig.bakken@ntnu.no); Susan Matland; Tove Kristin Karlsen 
Subject: Oppsummerende spørsmål fra møtet mellom USIT og MUSIT den 19. oktober 
 
Hei, 
og takk for møtet i går. Jeg sender dere som avtalt en e-post med de hovedspørsmålene som MUSITs 
styre etterspør. Det er både i MUSIT og USIT sin interesse at vi sammen ser på hvordan vi best kan løse 
utfordringene vi nå står ovenfor. Som nevnt på møtet i går, er styret til MUSIT bekymret for den lave 
framdriften i IT-arkitekturprosjektet og for kompetansen og evnene USIT har til å utvikle og drifte IT-
arkitekturen. MUSIT har over lengre tid forsøkt å løse denne utfordringen på lavest mulig nivå uten å 
komme i mål. 
 
Som nevnt i møtet, mener jeg det er naturlig at det i oppstarten av et prosjekt må benyttes noe tid for å 
komme i gang. Samtidig har progresjonen i IT-arkitekturprosjektet blitt hemmet overraskende mye av 
manglende kompetanse og av behov for opplæring. Opplæringen av USIT sine medarbeidere er en 
kostnad som MUSIT ikke skal dekke. Vi kjøper en tjeneste av USIT, og det er USIT sitt ansvar å ha 
medarbeidere som er i stand til å operere som et team innen et prosjektrammeverk og levere de 
tjenestene som MUSIT kjøper fra USIT innen utvikling og drift. Jeg er ikke med på den 
ansvarsfraskrivelsen jeg oppfattet i møtet i går når det gjelder hvorfor framdriften i prosjektet er lav. Jeg 
oppfattet at USIT legger hele ansvaret for dette på MUSITs styre sitt valg av IT-arkitektur óg på 
museenes bestillinger. USIT har vært med på alle faser av prosjektet, har sittet i alle styringsgrupper og 
har hatt mange muligheter til (i) å gi beskjed om at USIT ikke kan levere i forhold til oppdraget, og (ii) at 
dersom USIT påtar seg oppdraget, så vil MUSIT måtte dekke opplæringskostnadene. IT-
arkitektturprosjektet til MUSIT er ikke et opplæringsprogram for USIT, men et prosjekt som skulle gjøre 
at mye av IT-arkitekturen skulle være på plass før man gikk inn i den fasen der resten blir implementert 
over ordinær drift. Det er ikke kjent for MUSIT at bestillingene fra museene skal ha vært noen 
forsinkende faktor i IT-arkitekturprosjektet. Oppsummert: Opplæringskostnadene knyttet til USITs 
ansatte spiser av totalrammen til prosjektet. Når USIT har påtatt seg oppdraget, så har USIT ansvar for 
opplæringen av egne ansatte som inngår i prosjektet. Disse opplæringskostnadene skal dekkes av USIT. 
 
Overfor styret er det viktig at det etableres en tillit til at USIT kan levere gode og effektive 
utviklingstjenester i både utviklings- og driftsfasen. Dette er avgjørende for samarbeidet. Et springende 
punkt er derfor hvilken plan USIT har for å gjøre USIT i stand til å levere disse tjenestene, dvs. alt fra 

mailto:paal.v.storeheier@uit.no
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personalledelse, kompetansebygging, teamutvikling, organisering og tilfang av kompetent personale. 
Det er videre viktig for MUSIT å ha en kundekontakt som vi løpende kan forholde oss til. 
 
 Dette leder hen til følgende hovedspørsmål: 
 
1.  MUSIT har sendt brev til USIT (juni 2017) med et moderat anslag over hvor mye ressurser MUSIT da 
hadde benyttet til opplæring av USITs ansatte. Ytterligere ressurser er benyttet på opplæring etter at 
brevet ble sendt. Denne ressursbruken spiser av totalrammen til prosjektet. Hvordan stiller USIT seg til 
kravet om dekning av kostnader knyttet til opplæring av egne ansatte? 
 
2.  Hvilken plan har USIT for å bygge et koordinert team som har kompetanse til å levere gode- og 
effektive utviklings- og driftstjenester til MUSIT? Hvilken tidsramme har USIT satt for denne 
kompetanse- og kulturbyggingen, og hvilket omfang er det her lagt opp til? 
 
3.  Hvilke andre ressurser i USIT kan trekkes inn for å styrke progresjonen i IT-arkitekturprosjektet og gi 
mindre sårbarhet i USITs evne til å levere tjenester til MUSIT? 
 
4.  Det er ikke kundens ansvar å lede en faglig aktivitet som hører hjemme i USIT. Hvilke grep vil USIT ta 
for å sikre god ledelsesoppfølging av de som leverer tjenester til MUSIT? 
 
Vi forbereder utsending av sakspapirer til MUSITs neste styremøte (skal avholdes den 31. oktober), og 
det hadde vært fint om vi kunne få et svar på ovennevnte spørsmål innen onsdag 26. oktober. 
 
Mvh 
Pål Vegar 
Pål Vegar Storeheier, dr. scient. 
Forskningsdirektør / Research director 
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid / Department of Research and Development 
UiT Norges arktiske universitet / UiT The Arctic University of Norway 
http://www.uit.no <http://www.uit.no>  
Postboks 6050 Langnes / P.O.Box 6050 Langnes 
N-9037 Tromsø Norway 
Tel. +47 77660465 
Mob. +47 41441306 
 
  

http://www.uit.no/
http://www.uit.no/
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MUSIT 

v/Styreleder Pål Vegar Storheier 

Dato: 
26.10.16  

 

Deres ref.:  

Vår ref.:  

Kjøp av tjenester fra USIT til MUSIT i prosjektet «Ny IT-arkitektur» 

Vi viser til brev fra MUSIT av 30.06.16, mail fra styreleder av 20.10.16, samt flere samtaler og 

møter mellom MUSITs daglige leder, styreleder og USIT vedrørende denne saken. 

Prosjektet har vist seg å bli et svært utfordrende prosjekt. Det kan se ut til at ansvarsforhold 

oppfattes ulikt mellom USIT og MUSIT. I tillegg har ulike forventninger til kompetanse, og 

finansiering av kompetanseheving, vært utfordrende.  

USIT ser at det er en mangel at det ikke er laget en avtale som definerer leveranse og ansvar 

vedrørende konsulentbistand fra USIT til dette prosjektet. Utviklere fra USIT DS til prosjektet 

jobber innenfor kostnadsrammen av dagens driftsavtale mellom USIT og MUSIT. 

Ansvarsforhold 

USIT har forstått, og etterlevd, at ansvarsforholdene er følgende vedrørende prosjektet: 

1. MUSIT er ansvarlig for prosjektet herunder prosjektplanverk, prosjektdokumentasjon og 

fremdrift. MUSIT har organisert prosjektet med en styringsgruppe samt at daglig leder har 

det operative oppfølgingsansvaret for prosjektet. Daglig leder rapporterer fremdrift i 

prosjektet til styringsgruppen for prosjektet, MUSITs styreleder og styre. 

2. MUSIT har leid inn en egen ekstern prosjektleder til prosjektet. Ekstern prosjektleder 

rapporterer til daglig leder for MUSIT. MUSIT har også leid inn en systemarkitekt (endret 

person i september), en testleder og eksterne utviklere. 

3. Ekstern prosjektleder er operativ ansvarlig for utarbeidelse av prosjektplanverk, øvrig 

prosjektdokumentasjon og fremdrift. 

4. USIT deltar i prosjektet med medarbeidere med utviklerkompetanse. USIT har avgitt 

arbeidstiden for fem medarbeidere (nå redusert til tre, etter ønske fra daglig leder og 

prosjektleder). Prosjektleder og daglig leder for MUSIT disponerer denne arbeidstiden, 

setter leveransekrav og følger opp leveransen fra utviklerne.  

5. Etter avtale med USIT er det ikke gruppeleder for Gruppe for datafangst og 

samlingsforvaltning (DS) som følger opp USITs personalansvar for prosjektdeltagerne, men 

seksjonssjef for IT i forskning. 
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Vi trodde at MUSIT og USIT var omtrent enige om den formelle ansvarsfordelingen som er 

gjengitt ovenfor. Samtidig ser vi at det i prosjektgjennomføringen oppstår grenseflater, 

utydelighet og usikkerhet i forhold til ansvar og roller. Vi foreslår derfor at det igangsettes et 

arbeid hvor daglig leder, prosjektleder og seksjonssjef jobber sammen for å avklare dette. 

Risiko, kompetanse og framdrift  

Prosjektet «Ny IT-arkitektur» ble startet bl.a. fordi plattformen som eksisterende dataløsning 

bygger på, er utdatert. Dette ble formidlet fra UiOs IT-direktør til MUSIT. I forprosjektet ble det 

besluttet at i tillegg til bytte av plattform skulle også utviklingsspråk og arbeidsmetodikk endres. 

I prosjektgruppen og styringsgruppen ble det tydelig formidlet fra UiO at det var høy risiko 

forbundet med å gjennomføre alle disse endringene. Risikoen var primært forbundet med 

utfordringer knyttet til å opparbeide seg ny kompetanse og samtidig levere innenfor en 

forholdsvis kort prosjektperiode. 

Prosjektet ble startet i mars 2016 og skal avsluttes i juni 2017. USIT DS sine utviklere 

gjennomførte kurs i både nytt programmeringsspråk og i nye arbeidsmetodikker som SCRUM 

(finansiert av USIT). MUSITs første systemarkitekt mente at daglig interaksjon med innleide 

konsulenter ga et større læringsutbytte enn å sende USIT DS sine utviklere på kurs, slik at denne 

formen for opplæring ble foretrukket for mer opplæring. 

Fram til sommeren 2016 var signalet fra MUSIT at prosjektet hadde kommet over 

oppstartsproblemer og at prosjektets fremdrift var i ferd med å bli tilfredsstillende.  

Det virket også som om prosjektrommet for alle prosjektdeltakere som ble tilgjengeliggjort var 

et godt grep. USIT sørget ved prosjektets igangsettelse for umiddelbar tilgang til Linux VDI 

klienter for samtlige utviklere, og etter prosjektets ønske ble det i sommer også kjøpt inn svært 

velegnede bærbare maskiner til alle utviklere.  

I august ble det imidlertid klart at det var fremdriftsproblemer og systemarkitekt ble skiftet ut. 

Ny arkitekt/konsulent påpekte at tidligere systemarkitektur hadde store mangler.  

I løpet av september og oktober ble det gitt tydelige signaler fra prosjektledelsen om at 

prosjektgruppen ikke hadde tilstrekkelig kompetanse innenfor det nye programmeringsspråket 

Scala, ny arbeidsmetodikk (Scrum) og nye arbeidsverktøy som Jira, Git og Elasticsearch,  

For å bidra til at prosjektet kom på rett spor ble det av USIT og daglig leder for MUSIT planlagt 

og iverksatt en teambuilding-aktivitet for USITs utviklere, eksterne konsulenter, prosjektleder, 

daglig leder og seksjonssjef (finansiert av USIT). Målsettingen var å jobbe med kommunikasjon, 

samarbeid og rolleforståelse. Dagen før denne aktiviteten skulle starte ble det imidlertid gitt 

tydelig beskjed fra prosjektledelse og eksterne konsulenter at to av prosjektmedarbeiderne 

måtte tas av prosjektet for å sikre fremdrift. Dette ble gjort av USIT og teambuildingen ble 

gjennomført uten disse. 

Endringen med å redusere antall utviklere fra USIT i prosjektet kom brått på medarbeiderne. 

Dette gjør at det er et behov for å jobbe med en forståelse for dette både for medarbeiderne i og 
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utenfor prosjektet. Vi ønsker at dette arbeidet bl.a. skal innebære at daglig leder, prosjektleder 

og seksjonssjef sammen forsøker å enes om en felles virkelighetsforståelse. 

Eksisterende prosjektplan og fremdriftsplan ble utarbeidet i en tidlig fase av prosjektet. USIT 

anbefaler at planen sees på på nytt og vi ønsker å få tilgang til planen for å vite hva som 

forventes av våre ansatte.  

Spørsmål fra MUSIT 

I brevet av 30.06.16 ber MUSIT om at følgende diskuteres: 

«i) dekning av MUSITs kostnader knyttet til bruk av eksterne konsulenter for opplæring av 

USITs utviklere (ii) at MUSIT ikke faktureres for timer som USITs utviklere har benyttet til 

selvutvikling og (iii) redusert betaling inntil utviklerne er i stand til å levere tidseffektive og gode 

tjenester.» 

I mail av 20. oktober tar MUSIT opp følgende hovedspørsmål (sitat): 

«1. MUSIT har sendt brev til USIT (juni 2017) med et moderat anslag over hvor mye ressurser 

MUSIT da hadde benyttet til opplæring av USITs ansatte. Ytterligere ressurser er benyttet på 

opplæring etter at brevet ble sendt. Denne ressursbruken spiser av totalrammen til prosjektet. 

Hvordan stiller USIT seg til kravet om dekning av kostnader knyttet til opplæring av egne 

ansatte? 

2. Hvilken plan har USIT for å bygge et koordinert team som har kompetanse til å levere gode- 

og effektive utviklings- og driftstjenester til MUSIT? Hvilken tidsramme har USIT satt for denne 

kompetanse- og kulturbyggingen, og hvilket omfang er det her lagt opp til? 

3. Hvilke andre ressurser i USIT kan trekkes inn for å styrke progresjonen i IT-

arkitekturprosjektet og gi mindre sårbarhet i USITs evne til å levere tjenester til MUSIT? 

4. Det er ikke kundens ansvar å lede en faglig aktivitet som hører hjemme i USIT. Hvilke grep vil 

USIT ta for å sikre god ledelsesoppfølging av de som leverer tjenester til MUSIT?» 

Vi vil nedenfor besvare disse spørsmålene fra MUSIT: 

1. Finansiering av kompetanseheving 

Hvem som skal finansiere kompetansehevingen ble ikke tydelig avklart i forprosjektrapporten. 

For å komme MUSIT i møte forslår USIT at vi dekker kostnaden ved arbeidstimene for våre 

medarbeidere som har blitt brukt til kompetanseheving, dvs kr 610.000 (beregnet av 

prosjektledelsen).  

I tillegg ber MUSIT om at USIT dekker opplæring gjennomført av to eksterne konsulenter, 

samlet kr 590.000. USIT foreslår at vi avventer avklaring av dette. Vi må også vurdere 

finansiering av skisserte team- og ledelsesaktiviteter dersom MUSIT er enig i at disse 

gjennomføres.  



MUSIT - SAKSFRAMLEGG  2016
 

 8 MUSITs Styremøte 31. oktober 2016, sakspapirene.  

 

USIT har forstått det slik at de tre utviklerne som er igjen i prosjektet har et tilstrekkelig 

kompetansenivå og at det ikke brukes vesentlig tid fra de eksterne konsulentene til opplæring 

nå. Forståelsen er dermed at utviklerne leverer tilstrekkelig tidseffektive og gode tjenester og at 

fremtidig dekning av opplæringskostnader derfor ikke er aktuelt.  

2.  Bygge et koordinert team 

USIT forstår ansvarsforholdene slik at det er prosjektledelsen som primært skal bygge teamet. 

Vi foreslår samtidig at vi fortsetter arbeidet som er igangsatt med teamutvikling. Som nevnt 

ovenfor ønsker vi også at det igangsettes et arbeid med ansvar- og rolleavklaring mellom daglig 

leder, prosjektleder og seksjonssjef. Vi må komme tilbake til omfang av teamutvikling og 

rolleavklaringer ettersom vi ikke har full oversikt over behov og målsettinger i en nylig startet 

aktivitet riktig enda. 

3. Andre ressurser 

USIT har i utgangspunktet ikke andre utviklerressurser som kan bidra inn i prosjektet. Ved å 

trekke ut to prosjektmedarbeidere har vi imidlertid åpnet for et økt økonomisk handlingsrom 

for prosjektet til å leie inn eksterne konsulenter dersom USIT benytter disse til andre 

arbeidsoppgaver enn utvikling og drift av eksisterende datasystem. 

4. Ledelsesoppfølging 

Ansvarsforholdet for prosjektmedarbeiderne innebærer at MUSITs prosjektledelse styrer bruk 

av arbeidstid og fremdriftsoppfølging. Seksjonssjef hos USIT følger opp tilstedeværelse og 

eventuell andre personalmessige forhold som prosjektledelsen ønsker at skal tas opp. Praktisk 

utføring av ledelsesoppfølging og grenseoppganger vil også være et tema i den foreslåtte 

ledelsesaktiviteten.  

Oppsummert   

Det er utfordrende å lære seg nye arbeidsverktøy og nye måter å jobbe på. I dette prosjektet er 

det forventet av USITs medarbeidere at de i løpet av måneder skal kunne endre hvordan de 

jobber samt hvilke IT-verktøy de jobber med. Samtidig skal medarbeiderne venne seg til ny 

arbeidsledelse og nye kollegaer (eksterne konsulenter).  

Risiko ved dette prosjektet ble tydelig varslet fra USIT i forprosjektet. 

Vi ser behovet for å ha en avtale som regulerer konsulentbistanden USIT skal yte i 

arkitekturprosjektet, og vi kommer til å fremlegge et avtaleforslag til MUSIT.  

Fremdrift for prosjektet styres av prosjektledelsen. USITs oppgave er å tilrettelegge og bidra til 

at prosjektledelsens planer blir nådd. I dette inngår foreslåtte team- og ledelsesaktiviteter som 

skal tydeliggjøre roller og ansvar i prosjektet. 

USIT kommer til å fortsette å følge opp ønsker fra prosjektledelsen og bidra der hvor vi kan. Vi 

ønsker å legge til rette for et godt samarbeid med MUSIT og gode leveranser av IT-tjenester. 
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Vi tror det er nyttig med et nytt møte med MUSIT for å gå igjennom problemstillingene i dette 

brevet. Målsetting med møtet ønskes bl.a. å være at vi enes om ansvarsdeling samt videre bidrag 

fra USIT DS inn i utviklingsprosjektet fremover. 

 

Med hilsen 

 

Lars Oftedal 

IT-direktør 

Lill Rasmussen Mardal 

Stabsdirektør 

 

 

Saksbehandler: 

Lill Rasmussen Mardal 

Tlf 46 61 60 53, lillrm@usit.uio.no 
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SAK NR: V-Sak 36/7 - 2016 
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 
TEMA: Regnskap per 31. august 2016/ 2. tertial; MUSIT Ny It-arkitektur 
NOTATDATO: 24.10.2016 
MØTEDATO: 31.10.2016 
 

 

Regnskap per august 2016: MUSIT Ny IT-arkitektur  
 
MUSIT NY IT-ARKITEKTUR: 
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SAK NR: V-Sak 36/7-2016 
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 
TEMA: MUSIT Ny IT-arkitektur; Forbruk per 30. september 2016 og prognose frem til 

juni 2017. 
NOTATDATO: 24.10.2016 
MØTEDATO: 31.10.2016 

 
MUSIT Ny IT-arkitektur; Forbruk per 30. september 2016 og prognose frem til juni 2017.  
 
Dokumentet ble lagt frem for styringsgruppen for MUSIT Ny IT-arkitektur på møte den 
27.10.2016 som en orienteringssak.  Styringsgruppen hadde en diskusjon rundt muligheter for å 
ta inn flere eksterne utviklere i prosjektet med bruk av ledige driftsmidler for å øke 
produktiviteten nå, eller å forlenge prosjektet med det teamet som nå er i prosjektet. 
Styringsgruppen kommer tilbake til diskusjonen seinere i forbindelse med planlegging av 
budsjettet for 2017 og etter at henvendelsen til USIT fra styret (e-mail av 20. oktober – V-sak 
35/7-2016) er avklart.  

 



MUSIT - SAKSFRAMLEGG  2016
 

 12 MUSITs Styremøte 31. oktober 2016, sakspapirene.  
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 13 MUSITs Styremøte 31. oktober 2016, sakspapirene.  
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 14 MUSITs Styremøte 31. oktober 2016, sakspapirene.  

 

 

  



MUSIT - SAKSFRAMLEGG  2016
 

 15 MUSITs Styremøte 31. oktober 2016, sakspapirene.  

 

SAK NR: V-Sak 37/7 - 2016 
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 
TEMA: Regnskap per 31. august 2016/ 2. tertial; MUSIT drift 
NOTATDATO: 24.10.2016 
MØTEDATO: 31.10.2016 
 

 

Regnskap per august 2016: MUSIT drift  
 
MUSIT DRIFT: 
 

 
Notat:  
USIT timepris 810,- NOK.  
Summen inkluderer DS-gruppens utviklingstimer knyttet til handlingsplanen, og drifts 
utgifter (2 474 timer), og timene DS-gruppen og USIT bruker på IT arkitekturen  
(2 715,5 timer).  
 


