
Oslo, 18.5.2011 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes den 26. mai kl. 10.00-11.30 som et telefonmøte. 
 
Saksliste 
V-sak 01/2-11 Godkjenning av referat fra styremøtet 17.2.2011 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
O-sak 02/2-11 Tertialrapport, 1. tertial 
 Sakspapirer: Budsjett, regnskap og prognose og timeforbruksoversikt 
 
V-sak 03/2-11 Søknad fra Agder naturmuseum og botaniske hage om formell tilknytning til MUSIT 
 Sakspapirer: Søknadsbrev 
 Forslag til vedtak: Agder naturmuseum og botaniske hage tas opp som fullverdig medlem i 

MUSIT fra 1.7.2011. Sekretariatet for MUSIT forhandler med museet om størrelsen på 
kontingenten og ev. andre forpliktelser, og legger resultatet fra forhandlingene fram for styret 
til godkjenning. 

 Til grunn for vedtaket legger MUSIT at museet driver egen forskning, og at det har et 
samarbeid med UiA. MUSIT oppfordrer museet til å knytte seg formelt til UiA på lik linje 
med de andre universitetsmuseene. 

 
V-sak 04/2-11 Godkjenning av mandat til to nye faggrupper innen naturhistorie 
 Sakspapirer: Mandatene 
 Forslag til vedtak: Mandatene godkjennes og gruppene opprettes 
 
V-sak 05/2-11 Forslag til retningslinjer og kriterier for hva som skal telle som MUSIT-arbeid for de ansatte 

i museene (oppfølging av V-sak 05/1-11) 
 Sakspapirer: Forslag til hva som skal telle som MUSIT-arbeid 
 Forslag til vedtak: De foreslåtte retningslinjene vedtas, og koordineringsgruppene foretar den 

praktiske oppfølgingen, og blir enige om standard timetall for deltakelse i, og ledelse av, de 
forskjellige gruppene. 

 
O-sak 06/2-11 Naturhistorie: Rapportering på handlingsplanen for 2011 og referat fra møter 
 Sakspapirer: Rapport og referat 
  
O-sak 07/2-11 Kulturhistorie: Rapportering på handlingsplanen for 2010 og referat fra møte 
 Sakspapirer: Rapport og referat 
 
O-sak 08/2-11 Oversikt over tilgjengeliggjorte samlinger 
 Sakspapirer: Faktaark 
 
D-sak 09/2-11 Eventuelt 
 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 
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Blindern, 7.3.2011 
Referat fra styremøtet i MUSIT 17.2.2011 
 
Henrik von Achen (UiB), Magnar Antonsen (UiT), Axel Christophersen (VM), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), 
Marit Hauan (TMU), Siri Jansen (BM), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM) og Arne 
Johan Nærøy (AM). Jon Lønnve (NHM) møtte for Arne Bjørlykke. 
  
Arne Bjørlykke (NHM), Anne K. Dahl (NTNU) og Nils Valland (Artsdatabanken) hadde meldt forfall. 
 
Til dagsorden: 
AC og MH foreslo å trekke D-sak 04. Styreleder valgte å la saken stå. 
 
Saksliste 
V-sak 01/1-11 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.11.2010 

 Referatet ble godkjent. 
 
V-sak 02/1-11 Regnskap for 2010 og forslag til budsjett for 2011 
 Styret anbefalte forslaget til budsjett for 2011, og ba om at det ble oversendt 

årsmøtet. 
 
 MH opplyste om at TMU allerede har fått lagt sitt budsjett for 2011, og at det derfor 

ikke er tatt høyde for den foreslåtte 5 %-økningen i MUSIT-budsjettet i overføringen 
fra UiT. 

 
V-sak 03/1-11 Utkast til årsmøtepapirer 
 Årsberetningen for 2010 ble godkjent med de endringer som kom fram i møtet, og 

oversendes årsmøtet. 
 
 Det er viktig at årsberetningen inneholder hva som er, og ikke er, oppnådd i løpet av 

året. I det siste tilfellet skal det også informeres om hvorfor man ikke oppnådde det 
man satte seg som mål for året. 

 
D-sak 04/1-11 Nasjonal digital universitetsmuseum - veien videre 
 Bakgrunn: KD ga UHR i oppdrag å legge fram en "..skisse til plan som identifiserer 

status, aktørene, omfatter organisering og ansvarsfordeling, en oppfølgingsplan og 
prosess for det videre arbeidet, herunder et ressursoverslag" for NDU. UHR ba 
UHRM om å utarbeide planen. 

  
 Siden den endelige planen ikke forelå til møtet, så ble verken "NDU – veien videre" 

eller UHR(M)s plan diskutert. 
 
 AL pekte på at det pågående arbeidet med oppfølgning av NDU-innstillingen vil 

kunne få betydelige konsekvenser for rammebetingelsene til MUSIT og at det vil 
kunne få organisasjonsmessige konsekvenser. Da er det viktig at det gis presis og 
rettidig informasjon til de ansatte i MUSIT-organisasjonen. 

 
 MH presiserte at oppdraget med å utarbeide planen var gitt til UHR av KD, og at det 

er opp til KD når, ev. om, de vil offentliggjøre planen. 
 
 Styreleder fikk i oppdrag å informere MUSIT og DUG om innholdet i planen når den 

er offentlig. 
 
V-sak 05/1-11 Handlingsplaner for 2011 
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 Handlingsplanene ble vedtatt. 
 
 Koordineringsgruppene ble bedt om å utarbeide forslag retningslinjer og kriterier for 

hva som skal telle som MUSIT-arbeid for de ansatte i museene. Forslaget skal legges 
fram på neste styremøte. 

 
O-sak 06/1-11 Referat fra møter i koordineringsgruppene 
 Styret berømmet koordineringsgruppene for godt arbeid. Det er spesielt hyggelig å se 

at arbeidet innen naturhistorie går godt. 
 
 I tilknyting til referatet fra koordineringsgruppen for kulturhistorie poengterte EM at 

det er viktig at Riksantikvaren lager lenker til data i museenes samlingsdatabaser 
istedenfor at data (fysisk) overføres til Riksantikvaren (Askeladden). I forbindelse 
med at KD har varslet om nye krav til rapporteringer for 2011 for kulturhistorie er 
det viktig at man ikke rapporterer på enkeltgjenstandsnivå. 

 
D-sak 07/1-11 Møteplan 2011  

• 17. februar i Bergen, 1100-1500 (avholdt) 
• 26. mai, telefonmøte, 1000-1130 
• 23. september i Oslo, NHM, 1000-1400 
• 24. november, telefonmøte, 1000-1130 

 
D-sak 08/1-11 Eventuelt 
 1. Sekretariatet informerte om at Norsk kulturråd har sendt søknaden "Verdinettverk 

for kultursektoren" til Forskningsrådet. Kopi av søknaden er sendt styrets 
medlemmer. Hvis søknaden går inn, så vil MUSIT, om ønskelig, kunne bli partner i 
nettverket. 

 2. Styret tar til etterretning at Agder naturmuseum har fått observatørstatus i 
faggruppe karplanter. 

 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK:

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

 O-SAK 02/2-2011 

TEMA: BUDSJETT OG PROGNOSE FOR 2011 OG REGNSKAP PER 1. TERTIAL 

DATO: 10.MAI 2011 

CC:

Budsjett, regnskap og prognose 

  

 

 
 
Budsjett 2011 Regnskap 2011 Prognose 2011 

 
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  

Overført fra tidligere år 572 572  572   

     
Sum inntekter 9 180 9 180  9 180  
     
Utgifter     
Lønn 7 350 2 663  7 350   

Driftskostnader 850 0 850  

Utstyrsinvesteringer 52 52  52   

Programvare 13 6  13  

Reiser, møter m.v. 60 16  60  

Web-satsing 500 511  500  

Ekstrasatsing på naturhistorie 355 0 0  

Sum utgifter 
 

9 180 3 348  9 180 
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MUSIT –  SAKSFRAMLEGG 

SAK:

FRA: MUSIT-SEKRETARIATET 

 O-SAK 02/2-2011 

TEMA: TERTIALRAPPORT , TIMEFORBRUK FOR 1. TERTIAL 2011 

DATO: 10. MAI 2011 

 
 
Delprosjekt 1. tertial Hele året 

Tekniske fellesoppgaver 362 1 875 

Naturhistorie, utvikling og drift 1500 3 750 

Kulturhistorie, utvikling og drift 1478 3 750 

Administrative fellesoppgaver 210 1 125 

Sum 3550 10 500 

 

Per 1. tertial har vi brukt  3 550 timer, som tilsvarer 33 % av totalrammen på 10 500 timer. Dette er noe lavere enn 
forventet, siden det antas at man produserer flere timer i 1. tertial enn i 2. og 3. Så snart en prosjektleder innen 
naturhistorie er ansatt, vil produsere flere timer enn budsjettert. 

Tekniske fellesoppgaver innbefatter utvikling av brukerdokumentasjon og utvikling av fellesløsninger, for 
eksempel kartløsninger. Administrative fellesoppgaver omfatter prosjektledelse og personalledelsesoppgaver. 





 

MUSIT –  KOORDINERINGSGRUPPE NATURHISTORIE 

SAK NO:

FRA: KOORDINERINGSGRUPPE NATURHISTORIE V/SOLVEIG BAKKEN 

 V-SAK 04/2-11 

TEMA: REPRESENTASJON OG MANDAT FOR NYE FAGGRUPPER INNEN FOR NATURHISTORIE 

DATO: 06.05. 2011 

 

BAKGRUNN  

I henhold til samarbeidsavtalen om MUSIT, etablerer koordineringsgruppene et antall faggrupper etter 
forslag fra museene og i samråd med Styret. Hvilke faggrupper som bør finnes, vil kunne variere over tid og 
de må kunne endres, fornyes og nedlegges ved behov, i takt med utviklingen av fagenes behov. 
 
Koordineringsgruppe for naturhistorie ble gjennom handlingsplanarbeidet for 2011 enige om å initiere flere 
aktiviteter for å skape større eierskap til MUSIT lokalt ved museene. Med begrensede utviklerressurser i 
DUG, vil arbeidet i de nyetablerte faggruppene i 2011 i hovedsak måtte baseres på innsats fra museene. 
Følgende oppstartsprosjekter ble prioritert; Etablering av faggruppe for sopp og lav og utvikling av felles 
forvaltningsmodul for naturhistorie.  
  

FAGGRUPPE FOR SOPP OG LAV 

I tråd med handlingsplanen for 2011 mål 3, etablerer koordineringsgruppa ei faggruppe for sopp og lav. 
Faggruppa består av følgende medlemmer fremmet av de involverte museene: 
Karl Henrik Larsson, professor ved Naturhistorisk museum, leder 
Einar Timdal, forsker ved Naturhistorisk museum 
Astri Botnen, overingeniør ved Bergen Museum 
Tommy Prestø, overingeniør ved NTNU Vitenskapsmuseet 
NN fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet 
 
Mandat for faggruppa vedlegges til godkjenning i Styret. 

 

FAGGRUPPE FOR FORVALTNINGSMODUL I NATURHISTORIE 

I tråd med handlingsplanen for 2011 mål 4, etablerer koordineringsgruppa ei faggruppe for 
forvaltningsmodul i naturhistorie. Faggruppa består av følgende medlemmer fremmet av de involverte 
museene: 
Karstein Hårsaker, overingeniør ved NTNU Vitenskapsmuseet, leder 
Astri Botnen, overingeniør ved Bergen Museum 
Eirik Rindal, overingeniør ved Naturhistorisk museum 
NN fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet 
 
Mandat for faggruppa vedlegges til godkjenning i Styret. 
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MANDAT FOR MUSITS FAGGRUPPE FOR SOPP OG LAV 

 
Målet med faggruppas arbeid er å utvikle én felles applikasjon for objektsamlingene av sopp og lav som skal 
tas i bruk ved alle de naturhistoriske universitetsmuseene. Applikasjonen skal håndtere samlinger av norsk og 
utenlandsk materiale. Målet er online validering av taksonnavn mot Artsnavnebasen. Det forutsettes at data 
kan leveres online til GBiF og Artskart. 
 
Faggruppa skal utarbeide en kravspesifikasjon for en sopp- og lavapplikasjon. Kravspesifikasjonen skal ta 
utgangspunkt i den nyutviklede karplanteapplikasjonen og den felles databasemodellen for naturhistorie, som 
ligger til grunn for karplanteapplikasjonen. Faggruppa skal identifisere og definere organismespesifikke 
behov som ikke er dekket gjennom karplanteapplikasjonen, og definere tabeller, felter og skjermbilder 
nødvendig for god forvaltning av sopp- og lavsamlinger. Opplasting av foto, pdf-dokument og kartvisning 
skjer etter felles standard for de naturhistoriske applikasjonene.  
 
Faggruppa skal delta i utviklingen og testingen av applikasjonen samt migrering av data. Faggruppas 
medlemmer har ansvar for å involvere brukermiljøene ved de respektive museene i utviklingsprosessen og 
fremskaffer relevante data til testingen. 
 
Faggruppa består av minst én representant fra hvert av de fire naturhistoriske universitetsmuseene og ledes av 
Karl Henrik Larsson fra Naturhistorisk museum. MUSITs koordinator for utvikling av naturhistoriske baser 
deltar i gruppas arbeid sammen med nødvendig kompetanse fra Drift- og utviklingsgruppen. 
Faggruppelederen sørger for tett dialog med de andre medlemmene i gruppa, koordinator for utvikling av 
naturhistoriske baser og daglig leder i Drift- og utviklingsgruppa. Lederen har videre ansvar for å rapportere 
om aktiviteten i gruppa og koordinere innspill/forslag til handlingsplan fra faggruppas medlemmer. 
Faggruppa rapporterer til koordineringsgruppa i naturhistorie. Behov for betydelige endringer eller 
presiseringer i forhold til mandatet forelegges koordineringsgruppa. 
 
Det skal utarbeides en prosjektplan (milepælsplan) med tidsfrister og ansvarsfordeling for hele prosjektet, 
inkludert selve utviklingsarbeidet. Endelig plan legges fram for koordineringsgruppa for godkjenning innen 
01.11. 2011 
 
Felles håndtering av DNA-data og forvaltningsmodul for de naturhistoriske applikasjonene håndteres som et 
separat prosjekt med egen oppnevnt faggruppe. 
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MANDAT FOR MUSITS FAGGRUPPE FOR FORVALTNINGSMODUL I 
NATURHISTORIE 

 
Målet med faggruppas arbeid er å utvikle en felles forvaltningsmodul for de naturhistoriske objektsamlingene 
som kan tas i bruk ved alle de naturhistoriske universitetsmuseene. Modulen skal inneholde både en 
magasin/lagerfunksjon og en hendelsesfunksjon, og skal kunne benyttes for eksisterende og fremtidige 
applikasjoner i naturhistorie.   
 
Faggruppa skal utarbeide en kravspesifikasjon for en forvaltningsmodul. Kravspesifikasjonen skal ta 
utgangspunkt i magasinfunksjonen og forvaltningsfunksjonen for de kulturhistoriske gjenstandssamlingene. 
Faggruppa skal identifisere og definere spesifikke naturhistoriske behov som ikke er dekket gjennom den 
kulturhistoriske løsningen, og definere funksjoner, felt og skjermbilder nødvendig for god forvaltning av 
naturhistoriske samlinger. Den nye løsningen skal ivareta de funksjoner som er tilgjengelige gjennom 
MUSITs lånemodul for karplanter og MUSITs enkle magasinmodul utviklet for Naturhistorisk museum. 
Faggruppa må videre utrede og avklare forhold rundt DNA-base og forvaltning av data fra DNA-analyser. 
Det er ønskelig at mest mulig av behovet knyttet til DNA-data kan dekkes gjennom analysefunksjonen i en 
forvaltningsmodul.  
 
Faggruppa skal delta i utviklingen og testingen av forvaltningsmodulen. Faggruppas medlemmer har ansvar 
for å involvere brukermiljøene ved de respektive museene i utviklingsprosessen og fremskaffer relevante data 
til testingen. 
 
Faggruppa består av minst én representant fra hvert av de fire naturhistoriske universitetsmuseene og ledes av 
Karstein Hårsaker fra NTNU Vitenskapsmuseet. MUSITs koordinator for utvikling av naturhistoriske baser 
deltar i gruppas arbeid sammen med nødvendig kompetanse fra Drift- og utviklingsgruppen. 
Faggruppelederen sørger for tett dialog med de andre medlemmene i gruppa, faggruppelederne innenfor 
naturhistorie, koordinator for utvikling av naturhistoriske baser og daglig leder i Drift- og utviklingsgruppa. 
Lederen har videre ansvar for å rapportere om aktiviteten i gruppa og koordinere innspill/forslag til 
handlingsplan fra faggruppas medlemmer. Faggruppa rapporterer til koordineringsgruppa i naturhistorie. 
Behov for betydelige endringer eller presiseringer i forhold til mandatet forelegges koordineringsgruppa. 
 
Det skal utarbeides en prosjektplan (milepælsplan) med tidsfrister og ansvarsfordeling for hele prosjektet, 
inkludert selve utviklingsarbeidet. Endelig plan legges fram for koordineringsgruppa for godkjenning innen 
01.11. 2011 
 



 

MUSIT –  KOORDINERINGSGRUPPE NATURHISTORIE 

SAK NO:

FRA: SOLVEIG BAKKEN 

 V-SAK  05/2-11 

TEMA: RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR HVA SOM SKAL TELLE SOM MUSIT-ARBEID I MUSEENE 

DATO: 03.05. 2011 

 

BAKGRUNN  

I styremøtet den 17. februar 2011 ble følgende vedtak fattet i V-sak 05/1-11 ”Handlingsplaner for 
2011”: 
 
Handlingsplanene ble vedtatt.  
Koordineringsgruppene ble bedt om å utarbeide forslag til retningslinjer og kriterier for hva som 
skal telle som MUSIT-arbeid for de ansatte i museene. Forslaget skal legges fram på neste 
styremøte.  
 
I forbindelse med utarbeidelse og godkjenning av handlingsplaner for 2011, foreslo 
koordineringsgruppe for naturhistorie at også ressursbehovet i form av arbeidstimer fra museene 
synliggjøres for hvert av handlingsplantiltakene /prosjektene.  
 
Dette har flere hensikter:  
 
a) det gjør det mer synlig for Styret hva tiltakene reelt koster og bør ha en betydning for Styrets 
prioriteringer  
b) det vil være opplysende og mer forpliktende for hvert enkelt museum når de interne 
prioriteringene skal foretas ved museene 
c) det sikrer at museene setter av nok ressurser til de ulike aktivitetene slik ta fremdriften i 
prosjektene kan opprettholdes (skjer i varierende grad i dag) 
d) det synliggjør universitetenes og museenes totale innsats i MUSIT overfor bevilgende 
myndigheter (Kunnskapsdepartementet) 
 
 

AVGRENSNING AV MUSIT-ARBEID I MUSEENE 

Koordineringsgruppa behandlet denne oppfølgingssaken i sitt møte 26.04. 2011. En har lagt til 
grunn MUSITs mandat og oppgaver slik det er beskrevet i samarbeidsavtalen for perioden 01.01. 
2010–31.12. 2012 og ”Innstillingen fra Arbeidsgruppen for museumsdatabasene” (versjon 18.09. 
2006).  En har videre tatt utgangspunkt i museenes ansvar og oppgaver innenfor MUSIT-
organisasjonen slik det er beskrevet i disse dokumentene.  
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Formålet med MUSIT er å vedlikeholde og videreutvikle universitetsmuseenes felles databaser og 
databasesystemer, og å gi forskjellige brukergrupper tilgang til museenes digitaliserte samlinger.  
 
Koordineringsgruppas syn er alt arbeid i museene som har med utvikling og vedlikehold av 
samlingsdatabaser å gjøre, regnes som MUSIT-arbeid. Dette er uavhengig av historiske forhold, dvs 
om basene i dag driftes av DUG eller lokalt ved museene. 
 
MUSIT-arbeid omfatter: 
 

- deltagelse med forberedelse til møter i Styret, koordineringsgruppene og faggruppene  
- arbeid i faggrupper knyttet til utvikling av applikasjoner, testing og migrering av data 
- tilrettelegging for tilgjengeliggjøring på nett i MUSIT-regi 
- implementering og opplæring i nye løsninger ved museene 
- rutineutvikling og kommunikasjon knyttet til digitalisering for å sikre koordinering av 

museenes digitaliseringsarbeid 
- arbeid med søknader/finansiering av nasjonale prosjekter for a) felles databaser/løsninger b) 

digitalisering av universitetsmuseenes samlinger 
 
MUSIT-arbeid omfatter ikke: 
 

- digitalisering av museenes samlinger, inkl. ledelse av slikt arbeid 
- kvalitetssikring av museenes samlinger (konfirmering av artsbestemmelse og geo-

referanser) 
 

 

PRAKTISK OPPFØLGING 

Det er viktig å få en så god budsjettering av ressursbehov for de enkelte prosjekter/tiltak som mulig. 
Ressursbehovet vil likevel bli et anslag som i starten må basere seg både på skjønn og allerede 
dokumentert timeforbruk hos enkelte gruppemedlemmer. 
 
En foreslår et standard timetall for medlemskap i faggrupper, koordineringsgrupper og styret. I 
tillegg kommer timer for gruppeledelse og timer til testing/migrering av data i faggruppene som en 
mener er den mest ressurskrevende oppgaven. 
 
Rapport på ressursforbruk utføres skjønnsmessig ut fra de enkelte museenes egne rutiner. 
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MUSIT: handlingsplan for naturhistorie 2011 med rapportering per 
30.04. 2011. 
 
Arbeid i koordineringsgruppa 
Koordineringsgruppe for naturhistorie har hatt to møter i 2011 og behandlet 12 saker i tillegg 
til orienteringssaker og oppfølgingssaker. Referat fra møtene er sendt Styret til orientering. 
Leder for faggruppe karplanter har deltatt i ett av møtene med en fyldig orientering om status 
i prosjektet samt avgitt skriftlige rapporter til koordineringsgruppa om faggruppas arbeid. 
Leder for faggruppe entomologi er medlem i koordineringsgruppa og har gitt muntlig 
orientering som status for arbeidet i januar-møtet samt skriftlig innspill i forbindelse med 
aprilmøtet.  
 
Sentrale arbeidsoppgaver har vært: 

- status for faggruppenes arbeid, kommunikasjon mellom faggruppene og 
koordineringsgruppa samt håndtering av eventuelle avvik 

- prosjektlederstilling i MUSIT som skal serve naturhistorie 
- vedlikehold av artsnavnebaser (taksonregistre) 
- etablering av nye faggrupper og utarbeidelse av mandat 

 
MUSIT er i tillegg til tiltakene i handlingsplanen, involvert i to lokale prosjekter ved museene 
etter tilrådning fra koordineringsgruppa. 1) utarbeide en enkel magasinmodul for NHM basert 
på magasinmodulen i kulturhistorie og 2) utarbeide en enkelt algeapplikasjon basert på 
karplanteapplikasjonen for NTNU Vitenskapsmuseet. Alge-applikasjonen er et 
samarbeidsprosjekt mellom VM, NTNU-IT og DUG med finansiering fra NTNU. Disse 
prosjektene følger avtalt tidsplan.  
 
Arbeid i faggruppene 
 
Karplanter 
 
Faggruppa har hatt to faggruppemøter i 2011 hvorav ett av to-dagers varighet,  og leder 
rapporterer at det god stemning i gruppa. En samarbeider meget godt med DUG, det er som 
regel DUG som må vente på respons fra faggruppa, der tid til disposisjon for faggruppearbeid 
er en kritisk faktor. Faggruppa holder god kontakt med koordineringsgruppa og løfter 
prinsipielle spørsmål av overordnet karakter et nivå opp for avklaring. 
 
Koordineringsgruppa har inntrykk er at det jobbes godt i faggruppe for karplanter, men at en 
står foran store utfordringer når det gjelder håndtering av ulike registre og da spesielt 
taksonregister. Faggruppa har tatt initiativ til et nasjonalt møte for karplantekonservatorene 
for å diskutere utfordringene. Møtet ble avviklet 08.04. med deltakere fra alle museene. Det er 
videre avtalt et møte med Artsdatabanken der leder for DUG, faggruppa og 
koordineringsgruppa deltar for å diskutere utfordringer og muligheter ved bruk av 
Artsnavnabasen. 
 
Entomologi 
 
Faggruppa har hatt ett ordinært faggruppemøte samt ett ”ad hoc-møte” mellom to av gruppas 
medlemmer og DUG. Leder rapporterer at det god stemning i gruppa som hittil har arbeidet 
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med kravspesifikasjonen til felter og funksjoner. Prosjektet er nå inne i en avgjørende fase, 
der viktige bestemmelser og krav blir tatt. De ulike fagmiljøene har jobbet med sine interne 
løsninger i 10 år eller mer og perfeksjonert dem slik at de fleste vel egentlig er fornøyd med 
dem slik de er til lokalt bruk. Alle er opptatt av at den nye felles applikasjonen ikke blir 
dårligere enn dem museene allerede har.   
 
Faggruppemedlemmer, flertallet i koordineringsgruppa og DUG er likevel bekymret for 
framdriften i entomologiprosjektet og har etterspurt plan for aktiviteten i gruppa. Ut fra 
oppsatt framdriftplan er en 1-1,5 mnd forsinket. Hvis det ikke settes inn avbøtende tiltak med 
økt arbeidsinnsats nå, vil de ligge 2-2,5 mnd bak oppsatt tidsplan ved neste faggruppemøte i 
midten av juni. Det er tydelig at en trenger drivkrefter for å holde prosessene i gang slik at de 
ikke dør hen når den enkelte har ferdigstilt sin del av arbeidet. Det er også bekymringsfullt at 
en mottar signaler om varierende interesse for felles nasjonale løsninger mellom museene. 
Det ble avholdt faggruppemøte 28.04. 2011 slik at arbeidet ble gjenopptatt før feltsesongen 
starter.  

 
Koordineringsgruppa vil be faggruppa v/leder om en justering av tidsplanen samt forslå 
avbøtende tiltak. Dette bør omfatte 

- en avklaring av arbeidsform og fordeling av arbeidsoppgaver i gruppa inklusive 
utarbeidelse av en møteplan med arbeidsmål for resten av 2011 

- økt arbeidsinnsats i gruppa 
- tettere kommunikasjon med DUG med konkrete bestillinger fra systemutviklerne til 

faggruppa 
- løfte overordnede problemstillinger opp til koordineringsgruppa og/eller arrangere 

nasjonalt konservatormøte for avklaring på viktige prinsipielle spørsmål 
 
En kritisk faktor for å opprettholde framdrift i faggruppenes arbeid er å få besatt 
prosjektlederstillingen i MUSIT som skal serve naturhistorie.  Koordineringsgruppa har 
diskutert på møtet hvordan en kan støtte opp om det praktiske arbeidet i faggruppene inntil 
det er en prosjektleder på plass. Det er enighet om at en kan tillegge ett medlem av faggruppa 
koordineringsoppgaver, for eksempel praktisk oppfølging av arbeidet i gruppa, inklusive 
holde kontakt og samarbeide praktisk med systemutviklerne i DUG. 
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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: 
• ferdigstille 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): Ikke angitt 

Rapportering: 
• lånemodul er ferdigstilt, men ikke tatt i bruk. Kan ikke tas i bruk før NHM har tatt i bruk en 

”MUSIT-base” 
• utvikle en dataimportfunksjon går etter oppsatt plan 
• migrere karplantedata ved TMU går etter oppsatt tidsplan. Arbeidet utføres med hjelp av 

Vitenskapsmuseet 
• migrere generalherbariet ved NHM ligger 1 mnd etter skjema. Alt er klargjort, men 

overføringen er utsatt til mai pga fravær hos personale ved NHM samt utfordringer mhp 
taksonregister 

• migrere nordisk herbarium ved NHM går etter oppsatt tidsplan 
• videreutvikling og effektivisering går etter oppsatt tidsplan 
 

Prognose:  
Totalt sett er arbeidet i henhold til forventet framdrift. Helt avgjørende for videre framdrift i 
prosjektet vil være å få en avklaring på håndtering av taksonredigering. 
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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): Ikke angitt 

Rapportering: 
• det arbeides fortsatt med utviklingen av en detaljert kravspesifikasjon i faggruppa. En er i ferd 

med å komme fram til en omforent felt og funksjonsoversikt. Spesifiseringsarbeidet skulle vært 
ferdigstilt til 28.04. 2011.  

• utvikling av en databasemodell er ikke igangsatt, DUG venter på faggruppas avklaringer og 
kravspesifikasjon  

• design og programmering av brukergrensesnitt skal etter planen starte i midten av mai, men vil 
bli forsinket. DUG venter på faggruppas avklaringer 

• utvikling av migreringsskript skal etter planen starte i oktober 2011, men vil bli forsinket 
dersom avbøtende tiltak ikke settes inn 

• testing av applikasjonen er etter siste revisjon av tidsplanen overført til 2012 

Prognose:  
Per 30.04. 2011 er en 1-1,5 mnd etter oppsatt tidsplan. Hvis avbøtende tiltak ikke settes i gang 
umiddelbart, vil forsinkelsen være 2-2,5 mnd i forhold til oppsatt tidsplan etter første halvår. 
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Mål 3. Utvikle en felles 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): Ikke angitt 

Rapportering:  
Koordineringsgruppas medlemmer har i forbindelse med mandatarbeidet avklart ønsker/behov i 
museene for én felles applikasjon for sopp og lav vs. to separate applikasjoner. Mandat er nå 
utarbeidet av koordineringsgruppa og legges fram for Styret 26.05. 2011 sammen med forslag til 
sammensetting og ledelse av faggruppa. En mangler representant i faggruppa fra Tromsø Museum. 
Prosjektplan med tidsfrister og ansvarsfordeling for hele prosjektet skal legges fram for 
koordineringsgruppa innen 01.11. 2011. 

Prognose:  
I henhold til forventet framdrift 

 
 
 
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): Ikke angitt 
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Rapportering:  
Koordineringsgruppas medlemmer har i forbindelse med mandatarbeidet fått demonstrert 
funksjonalitet i tilsvarende modul for kulturhistorie. Mandat er nå utarbeidet av 
koordineringsgruppa og legges fram for Styret 26.05. 2011 sammen med forslag til sammensetting 
og ledelse av faggruppa. En mangler representant i faggruppa fra Tromsø Museum. Prosjektplan 
med tidsfrister og ansvarsfordeling for hele prosjektet skal legges fram for koordineringsgruppa 
innen 01.11. 2011. 

Prognose:  
I henhold til forventet framdrift 
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MUSIT 
Koordineringsgruppe for naturhistorie 
02.05. 2011/SBA 
 
 

 
REFERAT 

 
fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 26. april 2011 kl. 11.30-15.00  
Møtested: Forskningsparken, Universitetet i Oslo 
 
  

* 
 
Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg 
(Bergen Museum) og Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 
 
Forfall: Arne C. Nilssen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)  
 

* 
 
Sak 08/11: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 25.01. 2011 
 
Innkalling, saksliste og referat fra møtet 25.01. 2011 ble godkjent. 
En sak ble meldt under eventuelt; Invitasjon til møte med Artsdatabanken. 
 
 
Sak 09/11: Forslag til retningslinjer og kriterier for hva som skal telle som MUSIT-
arbeid for de ansatte i museene 
 
Dette er en oppfølging av styresak V-sak 05/1-11 Handlingsplaner for 2011 der 
koordineringsgruppene ble bedt om å utarbeide forslag til retningslinjer og kriterier for hva 
som skal telle som MUSIT-arbeid for de ansatte i museene. Forslaget skal legges fram på 
styremøte 26.05. 2011.  
 
I forbindelse med utarbeidelse og godkjenning av handlingsplaner for 2011, foreslo 
koordineringsgruppe for naturhistorie at også ressursbehovet i form av arbeidstimer fra 
museene synliggjøres for hvert av handlingsplantiltakene /prosjektene.  
 
Dette har flere hensikter:  
a) det gjør det mer synlig for Styret hva tiltakene reelt koster og bør ha en betydning for 
Styrets prioriteringer  
b) det vil være opplysende og mer forpliktende for hvert enkelt museum når de interne 
prioriteringene skal foretas ved museene 
c) det sikrer at museene setter av nok ressurser til de ulike aktivitetene slik at fremdriften i 
prosjektene kan opprettholdes 
 
Diskusjonen tok utgangspunkt i utsendt saksnotat som også henviste til MUSITs mandat og 
oppgaver. 
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Leder for koordineringsgruppen utarbeider et innspill til Styret basert på diskusjonen i møtet. 
Innspillet sendes koordineringsgruppe for kulturhistorie for samordning. 
 
De viktigste momentene som kom fram i diskusjonen: 

- Alt arbeid i museene som har med utvikling og vedlikehold av samlingsdatabaser å 
gjøre, regnes som MUSIT-arbeid. Dette er uavhengig av historiske forhold, dvs om 
basene i dag driftes av DUG eller lokalt ved museene 

- Digitalisering og kvalitetssikring av museenes samlinger (konfirmering av 
artsbestemmelse, geo-referanser) er ikke MUSIT-arbeid 

- Det er viktig å få en så god budsjettering av ressursbehov for de enkelte 
prosjekter/tiltak som mulig. Ressursbehovet vil bli et anslag som i starten vil basere 
seg både på skjønn og dokumentert timeforbruk hos enkelte faggruppemedlemmer 

- En foreslår et standard timetall for medlemskap i faggrupper og koordineringsgrupper. 
I tillegg kommer timer for gruppeledelse og timer til testing/migrering av data i 
faggruppene. 

- Rapport på ressursforbruk utføres skjønnsmessig ut fra de enkelte museenes egne 
rutiner 

 
 
Sak 10/11: Etablering av felles forvaltningsmodul i naturhistorie. Faggruppas mandat, 
sammensetning og ledelse 
 
Espen Uleberg fra Kulturhistorisk museum demonstrerte forvaltningsfunksjon og 
magasinfunksjon knyttet til gjenstandsbasen, arkeologi. Svein Glenndal fra DUG 
demonstrerte en enkel magasinmodul utviklet for Naturhistorisk museum basert på 
magasinmodulen i kulturhistorie. 
 
Koordineringsgruppa diskuterte videre mandatets innhold og sammensetning av faggruppa. 
Leder for koordineringsgruppa ferdigstiller forslag til mandat som sendes gruppa for 
innspill/uttalelse. 
 
Følgende momenter ble berørt: 

- Med forvaltningsmodul i naturhistorie forstås funksjoner som både er knyttet til 
objektenes lagring/magasinering og hendelser knyttet til objektet. En 
forvaltningsmodul vil da inneholde funksjoner både fra magasinmodulen og 
forvaltningsmodulen i kulturhistorie 

- For naturhistoriske samlinger er det behov for å håndtere både ut- og innlån av 
materiale, dvs det må utvikles en funksjon som også håndterer objekter som ikke er en 
del av museets samlinger. 

- Revisjoner i naturhistorie er omfattende og ofte forekommende hendelser som må inn 
som primærfunksjon i applikasjonen og ikke i en forvaltningsmodul 

- Faggruppa må utrede og avklare forhold rundt DNA-base og data fra DNA-analyser. 
Det er ønskelig at mest mulig av behovet knyttet til DNA-data kan dekkes gjennom 
analysefunksjonen i en forvaltningsmodul.  

- Hvor sterke føringer skal eksisterende løsninger for kulturhistorie få for arbeidet med 
en naturhistorisk forvaltningsmodul? 

- Hvordan skal en forholde seg til de nyutviklede løsningene med magasinmodul for 
NHM og lånemodul for karplanter? 

 
Bergen Museum og Tromsø Museum bes om å foreslå medlemmer i faggruppa innen 
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04.05.2011. Faggruppas leder kommer fra NTNU Vitenskapsmuseet. 
 
 
Sak 11/11: Etablering av faggruppe sopp og lav. Faggruppas mandat, sammensetning og 
ledelse 
 
Leder for koordineringsgruppa ferdigstiller mandatet basert på diskusjonen i møtet. Mandatet 
tar utgangspunkt i at en ønsker en felles applikasjon for sopp og lav. Faggruppas leder 
kommer fra NHM. Tromsø museum bes om å foreslå medlem av faggruppa innen 04.05.2011. 
 
 
Sak 12/11: Eventuelt 
 
Artsdatabanken har invitert MUSIT til møte for å diskutere videre samarbeid og kobling av 
MUSIT-basene mot Artsnavnebasen slik at en etter hvert kan benytte én felles navnekilde. Fra 
MUSIT møter Jarle Ebeling (DUG), Charlotte S. Bjorå (faggruppene) og Solveig Bakken 
(koordineringsgruppa). Møtet holdes i Trondheim 20.05. 2011. 
 
 
Orienteringssaker/oppfølgingssaker 

1. Entomologi: status og videre framdrift. Grunnlag for tertialrapport til Styret. 
Faggruppemedlemmer, koordineringsgruppa og DUG etterspør framdrift og aktivitet i 
gruppa. Det er tydelig at en trenger drivkrefter for å holde prosessene i gang slik at de 
ikke dør hen når den enkelte har ferdigstilt sin del av arbeidet. Det er også 
bekymringsfullt at en mottar signaler om varierende interesse for felles nasjonale 
løsninger mellom museene. 
 
Det skal nå avholdes faggruppemøte 28.04. 2011 slik at arbeidet gjenopptas før 
feltsesongen starter. Koordineringsgruppa ber om referat fra faggruppemøtet samt 
statusrapport innen 04.05. 2011. En omforent felt- og funksjonsoversikt må 
ferdigstilles.  
 
Det er viktig å få fram eventuelle avvik fra tidsplanen, hva dette innebærer av 
forsinkelser i det videre arbeidet og evt. hvordan dette kan hentes inn. Videre hvorfor 
det evt. har oppstått forsinkelser og hvordan en skal jobbe videre i gruppa for å 
opprettholde framdriften i prosjektet.  
 
Det er fortsatt usikkert om/når det blir tilsatt en prosjektleder som skal følge opp 
arbeidet innenfor naturhistorie. Koordineringsgruppa diskuterte på møtet hvordan en 
kan støtte opp om det praktiske arbeidet i faggruppene inntil det er en prosjektleder på 
plass. Det er enighet om at en kan tillegge ett medlem av faggruppa 
koordineringsoppgaver, for eksempel praktisk oppfølging av arbeidet i gruppa, 
inklusive holde kontakt og samarbeide praktisk med systemutviklerne i DUG. 
 

2. Karplanter: status og videre framdrift. Grunnlag for tertialrapport til Styret.  
Leder for faggruppa hadde sendt en foreløpig orientering fra faggruppemøte 07.04. og 
nasjonalt konservatormøte 08.04. Koordineringsgruppa har inntrykk er at det jobbes 
godt i faggruppa, men at en står foran store utfordringer når det gjelder håndtering av 
ulike registre og da spesielt taksonregister. En ber faggruppa om endelig referat fra 
faggruppemøtet samt statusrapport med eventuelle avvik ihht oppsatt prosjektplan 
innen utgangen av uke 18. En ber spesielt om en vurdering på framdrift i prosjektet i 
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forhold til arbeidet som nå er nedsatt blant konservatorene mhp personregister, 
geografiregister og taksonregister. DUG er usikker på status for migreringen av 
Tromsø-dataene ved hjelp av personalet ved Vitenskapsmuseet. Solveig sjekker ut 
fremdriften i denne delen av prosjektet. 
 
Oppfølgingssaker til koordinerningsgruppa fra faggruppa: 

- Felles personregister og forvaltning av dette. Trenger man tillatelse fra Datatilsynet? 
Jarle sjekker opp dette med UiO som forvalter databasene og Datatilsynet. 
 

- Karplantedata registrert i ”HERB” ved Arkeologisk museum, Universitetet i 
Stavanger. Det er et sterkt ønske fra faggruppa om at disse dataene også overføres til 
ny applikasjon i Oracle. Fridtjof kontakter Oddvar Pedersen og får en status for 
HERB-dataene som tilhører Arkeologisk museum i Stavanger, og en foreslår en 
konvertering av disse dataene i regi av NHM. 
 

3. Prosjektleder naturhistoriske samlingsdatabaser. 
Det er kommet få søknader til stillingen som prosjektleder innen naturhistorie i 
MUSIT. Det vil bli avholdt innledende intervju så snart søknadsfristen er gått ut. 
Dersom det er aktuelt å gå videre med noen av søkerne til en runde 2, ber 
koordineringsgruppa om at NHM v/Fridtjof deltar i intervjuvurderingene. 
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MUSIT: handlingsplan for kulturhistorie 2011 med rapportering per 
30.04. 2011. 
 
Arbeid i koordineringsgruppa 
 
Koordineringsgruppa for kulturhistorie har ett møte i år. Ellers i semesteret har gruppa 
kommunisert per telefon og e-post. To av medlemmene i koordineringsgruppa deltar 
også i faggruppe gjenstandsgruppe, arkeologi. Ett av medlemmene leder faggruppe 
topografisk arkiv, og ett av medlemmene leder faggruppe foto. Leder av 
koordineringsgruppa har også deltatt på møte i faggruppe feltdokumentasjon sammen 
med Riksantikvaren. 
 
Viktige arbeidsoppgavene i år er: 

• Videreutvikling av fotobasen 
• Videreutvikling av gjenstandsbase, arkeologi 
• Digital feltdokumentasjon 

 
Når det gjelder digital feltdokumentasjon er det ennå stor forskjell mellom museene. Det 
ligger en stor utfordring ikke bare i å komme fram til løsninger som integrerer fotobase, 
gjenstandsbase og feltdokumentasjon. Det ligger en enda større utfordring i å få på plass 
kompetanse og arbeidsflyt ved museene og mellom museene og forvaltningen slik at 
fordelene ved digital feltdokumentasjon blir utnyttet. På møtet i faggruppe 
feltdokumentasjon i mai, hvor også Riksantikvaren var tilstede, ble det klart at rapporten 
om uttesting av Intrasis vil være ferdig til 1. august. Det blir viktig å følge dette tett slik 
at resultatet teller med i handlingsplanen for 2012. 
 
Det har vist 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 som er tilgjengelig allerede. 
 
Riksantikvaren har gitt midler til seminar/møter om digitalisering av de topografiske 
arkivene. Vår søknad til NFR om midler til DDAMA-prosjektet nådde dessverre ikke opp i 
år. Det er allikevel viktig å fortsette planleggingen og forberedelsene. Som et ledd i dette 
arbeidet har leder av koordineringsgruppa deltatt på møte om DARIAH (Digital Research 
Infrastructure for the Arts and Humanities) i Berlin og om digital infrastruktur i Norge, for 
å orientere seg internasjonalt, mot EU-samarbeid, når det gjelder arbeidet med 
eInfrastruktur. Vi kan arbeide for å gjøre museene synlige på dette feltet og være med å 
utforme veikartet for eInfrastruktur i Norge. Merk at det er land som er medlemmer av  
DARIAH, ikke museum. For å få til et medlemskap må fagmiljøene argumentere slik at 
NFR vil bli enige i at Norge skal delta. EU-samarbeidet vil åpne nye muligheter for å 
skaffe midler til arbeidet med digitalisering og tilgjengeliggjøring. 
 
Det er også kommet henvendelse om prosjektet CultureCloud som vil arbeide mot 
løsninger for å "mappe" data mellom universitetsmuseenes databaser og standarden 
CIDOC CRM med tanke på å presentere samlingene i Europeana. Prosjektet er mest 
rettet mot små og mellomstore museeer. Koordineringsgruppa har ikke kommet fram til 
noen klar mening om hvor mye en skal satse på slike prosjekter i forhold til den daglige 
framdriften av museumsbasene. 
 
Arbeidet med å legge KHMs etnografiske samling ut på nett er i sluttfasen. 
 
Arbeidet i faggruppene og DUG i forhold til milepælsplaner for punktene i 
handlingsplanen er godt gjennomført. 
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Handlingsplan for kulturhistorie 2011 – Rapportering 1. tertial 
 
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: Det er utarbeidet behovsbeskrivelser for 12 delmål som krever arbeid fra DUG. To 
av delmålene er gjennomført. Fire av delmålene krever arbeid ved museene og full gjennomføring 
krever at hvert museum setter av tid til arbeidet. 

 
 
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: KHMs base fra Kaupangundersøkelsen er konvertert. 
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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: Det er utarbeidet behovsbeskrivelser for 12 delmål. 6 av delmålene kan 
gjennomføres i 2011. DUG vil arbeide med foto fram til sommeren. 

 
 
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: Det er utarbeidet behovsbeskrivelser for 8 delmål. Fire av dem kan gjennomføres i 
2011. DUG vil begynne arbeidet med top.ark. etter sommeren. 
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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.  
 
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: Brukerveiledningene for gjenstandsbasen og fotobasen vil bli gjennomført til 
høsten. 
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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. 
 
 
 



MUSIT, 9.5.2011 
 
 
Faktaark om webpublisering (tilgjengeliggjøring) av 
samlinger forvaltet av MUSIT per mai 2011 
 
 
Kulturhistorie 
 
Arkeologisamlingene 
Museum: Alle; ca. 640 000 poster 
 
Arkeologiportalen (www.unimus.no/arkeologi) 
Myntet på allmenheten; kartmodul og utvalgte godbiter; emnehierarki; harmoniserte (forenklede) 
periodebetegnelser som ”udatert” og ”usikker datering” 
 
Enkelt arkeologisøk (www.unimus.no/arkeologi/forskning) 
Myntet på forskere, forvaltning og ”oppegående lekmenn” (f.eks. medlemmer av historielag); 
inneholder en kort beskrivelse av, og hvor mye, som er lagt ut fra hvert museum: 
www.unimus.no/arkeologi/forskning/ks.php 
 
Fotosamlingene (www.unimus.no/foto) 
Museum: Alle; inneholder gjenstandsbilder, kulturhistoriske foto og bilder fra feltarbeid 
(utgravinger); har passert 315 000 bilder 
 
Mynt- og medaljesamlingene (www.unimus.no/numismatikk) 
Museum: BM (medaljer), KHM (mynt), og VM (mynt o.a.); gjenstår: mynt ved AM, BM og TMU; 
medaljer og enkelte mindre myntsamlinger (angelsaksiske og kufiske) ved KHM; KHMs 
myntsamling utgjør brorparten av innholdet, men de mangler bilder 
 
Kulturvitenskapelige (etnografiske) samlinger 
Musem: KHM og TMU; for KHM er deres etnografiske samling klar for publisering; for TMU er 
tre, mindre kulturvitenskapelige samlinger klare; BM har fått tilbud om å legge ut sine 
småsamlinger, men har ikke kapasitet til å arbeide med samlingene 
 
Naturhistorie 
 
Alle samlingene tilgjengeliggjøres gjennom Artsdatabankens artskarttjenese. 
 
BM: Karplanter og insekter 
TMU: Karplanter, lav og mose 
VM: Karplanter, lav, sopp og mose 
 
 
 
DUG er à jour når det gjelder å tilgjengeliggjøre de samlingene MUSIT  per i dag forvalter. 

http://www.unimus.no/arkeologi�
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