
Oslo, 8.2.2012 

Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 

Møtet avholdes den 16. februar kl.10.30–12.00 som telefonmøte. 

 

Saksliste 

V-sak 01/1-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.11.2011 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

V-sak 02/1-12 Regnskap for 2011 og forslag til budsjett for 2012 

 Sakspapirer: Regnskap, budsjett og tertialrapporter 

 Forslag til vedtak: Forslaget til budsjett godkjennes og oversendes årsmøtet. 

  

V-sak 03/1-12 Utkast til årsmøtepapirer  

 Sakspapirer: Årsberetning  

 Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes og oversendes årsmøtet. 

  

O-sak 04/1-12 Ekstrasatsing i naturhistore 2011 

 Sakspapirer: Saksdokument 

   

O-sak 05/1-12 Referat fra møter i koordineringsgruppene 

 Sakspapirer: Møtereferatene 

 

D-sak 06/1-12 Eventuelt 

 

 

 

Vedlegg: 

Sakspapirer 
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Oslo, 24.11.2011 

Referat fra styremøtet i MUSIT 23.11.2011 
 

Henrik von Achen (UiB), Magnar Antonsen (UiT), Arne Bjørlykke (NHM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle 

Ebeling (DUG, sekretær), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Arne Johan Nærøy (AM) og Nils Valland 

(Artsdatabanken, observatør). 

  

Axel Christophersen (VM), Marit Hauan (TMU) og Christoffer Schander (UMiB) hadde meldt forfall. 

Susan Matland møtte for Rane Willerslev (KHM). 

 

Axel Christophersen og Marit Hauan hadde sendt inn skriftlige merknader til V-sak 02/4-11. Disse følger 

referatet. 

 

Saksliste 

V-sak 01/4-11 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.9.2011 

 Referatet ble godkjent. 

 Styret synes møtet fungerte godt som telefonmøte, og ser gjerne at man for framtiden 

tilstreber å få til telefon- eller videomøte når sakslisten tilsier det. 

 

V-sak 02/4-11 Kulturhistorie: Årsrapport for 2011 og forslag til handlingsplan og mandat for 2012 

 Vedtak: Handlingsplanen for 2012 ble godkjent. Med unntak av mandatet for faggruppe web 

ble alle mandatene vedtatt. 

  

 Styret er positive til initiativet om å opprette en gruppe som ser på mulighetene for en 

samordnet holdning til formidling av museenes digitaliserte samlingene. Styret ber imidlertid 

koordineringsgruppen ta til etterretning tilbakemeldingene fra styret, og spesielt vurdere om 

innholdet i mandatet ikke kommer i konflikt med arbeidet i KD rundt opprettelsen av 

DigitalViten. Videre bør man vurdere om dette viktige arbeidet ikke bør ha en annen 

organisatorisk forankring enn en faggruppe i MUSIT. Koordineringsgruppen bes komme 

tilbake til saken i neste styremøte. 

 

 Styret ønsker at koordineringsgruppen arrangerer et seminar om formidling og 

webpublisering i tilknytning styremøtet i mai. 

 

V-sak 03/4-11 Naturhistorie: Årsrapport for 2011 og forslag til handlingsplan for 2012 

 Vedtak: Handlingsplanen for 2012 ble godkjent. 

 Styret er glade for at samarbeidet innen naturhistorie nå fungerer godt. 

 

 Styret er fornøyd med rapporten, men peker likevel på at det burde gå tydeligere fram hva 

midlene til ekstrasatsingen innen naturhistorie i 2011 har gått til.  

 

 I forbindelse med ressursbruken i museene som går med til MUSIT-arbeid, ber styret om at 

det utarbeides egne skjema for føring av "MUSIT-timer". Det enkelte museum oppfordres til 

å ta skjemaene i bruk. 

  

V-sak 04/4-11 Utkast til budsjett for 2012 

 Vedtak: Forslaget til budsjett vedtas. 

 Siste setning i budsjettforslaget gjøres om til en note og knyttes til posten ”Web-satsing”. 

 

 I budsjettforslaget for 2012 er det satt av midler til ekstrasatsing innen både natur- og 

kulturhistorie og til websatsing. Ekstramidlene til websatsing er gjort avhengige av at det 

kommer opp forslag til prosjekter innen mai 2012. Skulle dette ikke skje, vil midlene bli 

fordelt til de to koordineringsgruppene. På denne bakgrunn ber styret koordineringsgruppene 

sette opp en prioritert liste med tiltak utover handlingsplanene som kan settes i gang i 2012, 

og legge disse fram for styret. 

 

O-sak 05/4-11 Registrering av databaser som inneholder personopplysninger 
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 Administrasjonen gjør oppmerksom på at alle samlinger som inneholder navn eller annen 

personinformasjon er meldepliktige. Prosedyrene for dette varierer mellom institusjonene. 

Ansvaret for at korrekte prosedyrer følges ligger hos den enkelte museumsdirektør. (Jf. Sak 

27/11: Orienteringssaker/oppfølgingssaker/ 2. Registrering av samlingsdatabaser hos 

Datatilsynet/personvernombudet i referatet fra koordineringsgruppen.) 

 

V-sak 06/4-11 Møteplan 2012  

 Torsdag 16. februar (regnskap og årsberetning til årsmøtet; telefonmøte) 

 Torsdag 24. mai (tertialrapport og rapportering fra koordineringsgruppene 1. halvår; 

fysisk møte). I tilknyting til styremøtet arrangeres det et seminar om formidling/ 

webpublisering. 

 Torsdag 20. september (tertialrapport; telefonmøte) 

 Torsdag 22. november (budsjett og handlingsplaner påfølgende år; fysisk møte) 

  

D-sak 07/4-11 Eventuelt 

NV orienterte om EU-direktivet Inspire, arbeidet med et nordisk LifeWatch-initiativ og en 

søknad til Nordisk ministerråd om midler til utveksling av taksonregistre og samarbeid om 

en nordisk GBIF-portal. 

AB pekte på utfordringene rundt sikring av eierskap til data når disse publiseres gjennom 

internasjonal portaler, og også utfordringene omkring hvilke nasjonale institusjoner som 

skal delta i de forskjellige internasjonale initiativene.  

AB minnet i sakens anledning om det nordisk-baltiske samarbeidet og viktigheten av den 

europeiske CETAF-organisasjonen (http://www.cetaf.org/). 

NV opplyste også om Eu-Nomen (www.eu-nomen.eu) som benyttes av både Inspire and 

LifeWatch som en felles infrastruktur for artsnavn i Europa. 

 

HvA så gjerne at man kunne gjøre innholdet i de webpubliserte samlingene tilgjengelige for 

websøk (Google-søk).  

 

 

Jarle Ebeling 

referent 
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Subject: Re: MUSIT: Innkalling til styremøte 23.11, 10-14, Oslo  

From: "Axel Christophersen" <axel.christophersen@vm.ntnu.no>  

Date: Tue, November 22, 2011 16:41 

 

Hei, 

  

Jeg har gitt kommentarer til sak 02 og 03 direkte i sakspapirerene, se vedlegg. Den viktigste kommentaren går 

på oppnevning av en faggruppe web med foreslått mandat: 

 

*  NTNU Vitenskapsmuseet kan ikke tilslutte seg dette forslaget i sin nåværende form og med anført 

begrunnelse: MUSITs primære oppgave er å digitaslisere de vitenskapelige samlingene som grunnlag for 

tilgjengeliggjøring på nett, det er det MUSITs ressurser primært skal brukes til. Å opprette en faggruppe web 

med de foreslåtte oppgavene og mandat er å gå ut over MUSITs eget mandag. Dessuten vil  det foreslåtte 

mandatet helt klart foregripe  KDs utredning av et fremtidig DigitalViten. 

 

*  NTNU VItenskapsmuseet  har tidligere signalisert at vi ikke oppfatter MUSIT som det rette fagmiljøet og 

den rette organisasjonen for  å ta digitaliseringen av universitetsmuseenes vitenskapelige samlinger over i en 

formidlingsfaglig virksomhet med formål å tilgjengeliggjøre museenes samlinger for allmennheten. 

DigitalViten skal etter vår mening gies et mandat, oppgaver og ressurser som svarer opp mot dette formålet. 

 

*  Uansett om man er enig eller uenig i dette er det feil timing å opprette en slik faggruppe med det foreslåtte 

mandatet nå, sålenge DigitalViten ikke er ferdig utredet fra KD. 

 

*  NTNU Vitenskapsmuseet vil  foreslå  at saken utsettes til  KD har utredert DigitalViten. 

  

Hilsen 

Axel 

 

 

 

Subject: Re: MUSIT: Innkalling til styremøte 23.11, 10-14, Oslo  

From: "Hauan Marit Anne" <marit.hauan@uit.no>  

Date: Tue, November 22, 2011 20:15 

 

Jeg er enig med Axel.  

Det er verken politisk,faglig eller økonomisk rett tid til å sette i gang dette arbeidet. 

 

Alt vel 

Marit anne Hauan 

 

 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 02/1-2012 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: REGNSKAP 2011 OG FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012 

DATO: 10.FEBRUAR 2012 

 

Regnskap 2011 og budsjett 2012 

 

 
Budsjett 

2011 

Regnskap 

2011 

Budsjett 

2012 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  1 104 Note 1 

     

Sum inntekter 9 180 9 180  9 712  

     

Utgifter     

Lønn 7 350 6 367  6 877 Note 2 

Driftskostnader 850 810 900  

Utstyrsinvesteringer 52 53  0  

Programvare 13 8  13  

Reiser, konferanser, møter  m.v. 60 70  70 Note 3 

Web-satsing 500 567  500 Note 4 

Ekstrasatsing på naturhistorie 355 201 753 Note 5 

Ekstrasatsing på kulturhistorie 0 0 599 Note 6 

Sum utgifter 

 

9 180 8 076  9 712 

 

 
 

Note 1 

Tallet for overførte midler i budsjett 2012 er vesentlig høyere enn i prognosen fremlagt på styremøtet 

23.11.2011. Dette skyldes flere faktorer. Prognosen fra 23.11.2011 baserer seg på regnskap pr. 2. tertial, det 

ble ikke beregnet ny prognose til styremøtet 23.11.2011. En av utviklerne  fikk i 3. tertial utvidet sin 

foreldrepermisjon flere ganger, hele 3. tertial ble til slutt brukt til permisjon. Opprinnelig plan var å avslutte 

permisjonen før 3. tertial. Dette utgjør 350 000. Ikke alle midler til ekstrasatsingen på naturhistorie ble brukt, 

dette utgjør 154 000. Daglig leder for DUG produserte også færre timer 3. tertial for MUSIT enn først anslått 

pga. bedre organisering av koordineringsgruppene, i tillegg kom NTNU IT inn med prosjektledelse innen 

naturhistorie. Totale driftsutgifter ble også lavere enn ved prognosen. 

 

Note 2 

Underforbruk i lønn i 2011 og 2012 skyldes i hovedsak permisjoner. 
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Note 3 

Inkluderer utgifter til informasjonsmateriell slik som brosjyrer og postere. 

 

Note 4 

Hvis midlene til websatsing ikke er fordelt på prosjekter innen utgangen av mai 2012, så fordeles de mellom 

kultur- og naturhistorie til andre formål. Det er allerede satt i gang et prosjekt innen geotagging av geologi-/ 

paleontologi-samlinger ved NHM med budsjett på 150 000. 

  

 

Note 5 

Ekstrasatsingen innen naturhistorie videreføres. De ekstra midlene går til å lønne ekstern prosjektleder 

(NTNU IT), én ekstra utvikler/ prosjektmedarbeider i DUG og kjøp av utviklingstjenester ev. tilsetting av 

utvikler i midlertidig stilling. Ubrukte midler fra ekstrasatsingen på naturhistorie for 2011 er på 154 000. Dette 

er overført til budsjett for 2012, deretter er resterende frie midler fordelt likt på ekstrasatsingene for natur- og 

kulturhistorie. 

 

Note 6 

Koordineringsgruppen for kulturhistorie ønsker å kunne lønne ekstrahjelp ved museene til å kvalitetssikre 

samlingene. 
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 02/1-2012 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: REGNSKAP 2011 OG FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012 

DATO: 10.FEBRUAR  2012 

 

Tertialrapporter, timebruk for 2011 
 

 

Delprosjekt 1. tertial 2. tertial 3. tertial Totalt  

Tekniske fellesoppgaver 362 184 266 812 

Naturhistorie, utvikling og drift 1500 923 1 141 3 564 

Kulturhistorie, utvikling og drift 1478 1371 1 285 4 134 

Administrative fellesoppgaver 210 223 334 767 

Sum 3550 2701 3 026 9 277 

 

Per 3. tertial har DUG brukt 9 277 timer, som tilsvarer 88 % av totalrammen på 10 500 timer. Dette er 

lavere enn forventet, blant annet fordi en av utviklerne på naturhistorie (noe uventet) har tatt ut en 

foreldrepermisjon. 

 
Tekniske fellesoppgaver innbefatter utvikling av brukerdokumentasjon og utvikling av fellesløsninger. 

Administrative fellesoppgaver omfatter prosjektledelse og personal-ledelsesoppgaver. 

 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 03/1-2012 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2011 

DATO: 10. FEBRUAR 2012 

CC:  

Årsberetning MUSIT 2011 
 

1. Styret 

2. Bemerkninger til regnskap for 2011 og budsjett for 2012 

3. Hva er oppnådd i 2011 

 

1. STYRET 

For perioden 1.1.2011 til 31.12.2011 bestod styret i MUSIT av følgende personer: 

 Henrik von Achen (UiB)  

 Magnar Antonsen (UiT)  

 Arne Bjørlykke (Naturhistorisk museum)  

 Axel Christophersen (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 Anne K. Dahl (NTNU)  

 Marit Hauan (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)  

 Siri Jansen/Christoffer Schander (Universitetsmuseet i Bergen)  

 Arne Laukholm (UiO, styreleder) 

 Egil Mikkelsen/Rane Willerslev (Kulturhistorisk museum)  

 Arne J. Nærøy (Arkeologisk museum) 

 Nils Valland, observatør (Artsdatabanken) 

 

Styret har avholdt fire styremøter i løpet av året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede 

prioriteringer, har styret vedtatt to handlingsplaner, én innenfor kulturhistorie og én innenfor 

naturhistorie. Referat fra styremøtene og handlingsplanene kan fås ved henvendelse til sekretariatet 

for MUSIT. 

 

2. BEMERKNINGER TIL REGNSKAP FOR 2011 OG BUDSJETT FOR 2012 

Ved utgangen av 2011 er summen av ubrukte midler i MUSIT 1,1 mill. kr., dette skyldes i hovedsak 

permisjoner. 

 

3. HVA ER OPPNÅDD I 2011 

Innefor naturhistorie 

Database med tilhørende applikasjon for karplanter er nå tatt i bruk ved NHM, karplantedata fra 

generalherbariet er migrert og i drift. Migrering av nordisk herbarium ved NHM er forsinket, det 

har vært store datamengder med behov for klargjøring før migrering. Dette arbeidet var i 

hovedsak fullført ved utgangen av 2011, og migrering er nær forestående. Karplantedata for 

Tromsø Museum er ferdig migrert, med bistand fra NTNU Vitenskapsmuseet. Applikasjonen har fått 



2 

forbedret funksjonalitet som gir mer effektiv registrering av data. Lånemodulen er ferdigstilt, og er 

nå i bruk ved NHM. 

 

En kravspesifikasjon for ny applikasjon og database for entomologi er utarbeidet. Det er nedsatt en 

arbeidsgruppe for å øke framdriften i arbeidet, gruppa ledes av prosjektleder fra NTNU IT. 

Applikasjonen og databasen baserer seg arbeidet som er gjort for karplanter, en første versjon skal 

være ferdig 15.05.2012. 

 

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon og prosjektplan for applikasjon og database for sopp og lav, 

det tas utgangspunkt i arbeidet som er gjort for karplanter. Utviklingsarbeidet starter når migrering 

av nordisk herbarium ved NHM er utført.  

 

Det et etablert en faggruppe for utvikling av forvaltningsmodul basert på eksisterende modul i 

kulturhistorie. Faggruppa har startet arbeidet med kartlegging av behov fra fagmiljøene. 

Prosjektleder fra NTNU IT er knyttet opp mot prosjektet. 

 

 

Innenfor kulturhistorie 

Fotobasen har blitt vidreutviklet med bl.a. endringer for mer effektiv registrering av feltfoto, og ny 

funksjonalitet for innhenting av gjenstandsopplysninger fra gjenstandsbasen.  

 

Database og applikasjon for topografisk arkiv har fått en oppgradering med bl.a. mer effektiv 

registrering og bedre søkemuligheter.  

 

Gjenstandsbasen for arkeologi har fått lagt til ny funksjonalitet for å støtte opprydnings- og 

kvalitetssikringsarbeidet ved museene. KHMs base fra Kaupangundersøkelsen er migrert. NTNU 

Vitenskapsmuseets magasinbase er migrert av NTNU IT i samarbeid med drift og 

utviklingsgruppen. 

 

Faggruppe for feltdokumentasjon har testet systemet Intrasis, og anbefaler at museene tar systemet 

i bruk som dokumentasjonssystem ved museene. Koordineringsgruppa og MUSITs styre har sluttet 

seg til denne anbefalingen. 

 

Det har blitt utarbeidet brukerveiledninger for gjenstandsbasen, arkeologi (magasin- og 

forvaltningsfane), karplanteapplikasjonen og fotobasen, brukerveiledningene er tilgjengelige på 

web for brukere av MUSITs databaser og applikasjoner. 

 

MUSIT gjorde to nye portaler tilgjengelige på nett i 2011: KHMs etnografiske samling 

(http://www.unimus.no/etnografi/khm/) og Tromsø Museums kulturvitenskaplige samlinger 

(http://www.unimus.no/etnografi/tmu/). Portalen for Tromsø Museums kulturvitenskaplige 

samlinger er også tilgjengelig med samisk språk (http://www.unimus.no/etnografi/tmu/smi/). 

Portalene er laget på grunnlag av arkeologiportalen. 

 

Drift og utviklingsgruppen har drevet aktiv informasjon om MUSIT med stands og presentasjoner på 

ulike relevante museumsmøter og -konferanser. 

 

http://www.unimus.no/etnografi/khm/
http://www.unimus.no/etnografi/tmu/
http://www.unimus.no/etnografi/tmu/smi/


 

MUSIT –  KOORDINERINGSGRUPPE NATURHISTORIE  

SAK NO: O- SAK 04/1-12 

FRA: SOLVEIG BAKKEN 

TEMA: EKSTRASATSING I NATURHISTORIE 2011 

DATO: 06.02. 2012 

 

I styremøtet den 23. november 2011 ble følgende vedtak fattet i V-sak 03/4-11  

”Naturhistorie: Årsrapport for 2011 og forslag til handlingsplan for 2012” 

 

Vedtak: Handlingsplanen for 2012 ble godkjent.  

Styret er glade for at samarbeidet innen naturhistorie nå fungerer godt.  

 

Styret er fornøyd med rapporten, men peker likevel på at det burde gå tydeligere fram hva 

midlene til ekstrasatsingen innen naturhistorie i 2011 har gått til. 

 

Bruk av midler til ekstrasatsing i naturhistorie er behandlet i koordineringsgruppas møter 

26.04. og 06.09. 2011. Styret har fått tilsendt referat fra disse møtene. Rapport på 

handlingsplan viser også til bruk av denne ressursen under de respektive prosjektene; 

entomologiapplikasjon og felles forvaltningsmodul. 

 

Koordineringsgruppa ser imidlertid at en samlet oversikt med fordel kunne vært gitt i 

rapporten for 2011 spesielt ut fra at regnskapsoversikten ikke inneholder opplysninger om 

det faktiske forbruket. 

 

Ekstrasatsingen i naturhistorie for 2011 omfatter følgende tiltak: 

40 % stilling for biolog med datakompetanse fra 01.10. 2011. 

Ressurser i 2011 er i hovedsak brukt mot entomologiprosjektet knyttet til dataimport og 

testing. 

Prosjektledelse for å sikre framdrift i arbeid med utvikling av entomologiapplikasjon og 

felles forvaltningsmodul i naturhistorie. Prosjektledelse kjøpes fra NTNU IT. Totalt 

timerforbruk i 2011: 134 t. 

Mindreforbruk overføres til 2012 for å dekke 40 % engasjement i tilsettingsperioden tom 

30.09.2012 og avtalt kjøp av timeressurser til prosjektledelse. 
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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

06.02. 2012/SBA 

 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 01. februar 2012 kl. 10.00-12.00  

Møtet ble holdt som telefonmøte 

 

  

* 

 

Deltakere: Svein G. Glenndal (DUG), Britt Hauge (DUG), Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk 

museum), Arne C. Nilssen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), Tor Tønsberg 

(Universitetsmuseet i Bergen) og Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

Sak 01/12: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 09.11. 2011 

 

Innkalling, saksliste og referat fra møtet 09.11. 2011 ble godkjent med ett spørsmål og 

kommentar til sak 27/11: Registrering av samlingsdatabaser hos 

Datatilsynet/personvernombudet.  

 

MUSIT-databasene, dvs basene som driftes av MUSIT, ble meldt inn til personvernombudet 

ved UiO i 2011. Det er oppstått usikkerhet om prosedyren for innmelding er riktig da en nå 

har fått beskjed om at samlingsdatabasene klassifiseres som forskning. Dette må avklares med 

UiO. Fridtjof Mehlum og Svein Glenndal følger opp dette. Lokale samlingsbaser som fortsatt 

driftes av det enkelte museum, meldes i henhold til de enkelte universitets egne prosedyrer. 

 

En sak ble meldt som orienteringssak: Status etter møter 13. og 15.12. 2011 mellom 

Artsdatabanken og MUSIT om samarbeid om av artsnavn. 

 

 

Sak 02/12: Handlingsplan for naturhistorie 2012 

 

Notat. 

 

Status for arbeid i faggruppene og DUG ble gjennomgått ut fra rapporter fra faggruppene og 

muntlig orientering fra DUG i møtet. Rapporter forelå fra faggruppe for karplanter, 

entomologi og felles forvaltningsmodul.  

 

Entomologi: Gruppa som arbeider med utvikling av en pilot, har hatt tre samlinger og funnet 

en god arbeidsform. Det brukes mye tid og ressurser i museene både til samlinger og arbeid 

mellom samlingene. Både innleid prosjektleder og ekstra ressurser til import/testing har 

bidratt til å holde framdriften oppe. En ser også gevinst i form av gjenbruk av funksjonalitet 

utviklet for karplanter (for eksempel rapportformularer). Koordineringsgruppa og 

prosjektgruppa er imidlertid bekymret for framdrift i utviklingsarbeidet og ser at 

Utkast 
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utviklerressurser er en minimumsfaktor. Situasjonen er blitt ennå mer presset nå når den 

opprinnelige utviklerressursen er overført til 50 % stilling som vikar for DUGs leder. 

Koordineringsgruppa ber DUG om å sette opp en oversikt over disponerings av 

utviklerressurser i naturhistorie for 2012 og undersøke muligheter for å styrke denne 

oppgaven slik at framdriften kan opprettholdes.  

 

Felles forvaltningsmodul i naturhistorie: Faggruppa har hatt to samlinger med ekstern 

prosjektledelse der en har hatt fokus på en prosesskartlegging. Arbeidsform og framdrift 

oppleves som god, og prosjektet er i rute. 

 

Karplanter: Karplantedatabasen til Tromsø ble migrert i desember 2011. Endelig migrering av 

nordisk herbarium ved NHM skal være ferdigstilt til midten av februar. Faggruppa vil så 

møtes og legge endelig tidsplan for arbeidsoppgavene i 2012. Koordineringsgruppa vil 

sammen med faggruppa markere ferdigstillelse av felles nasjonal karplantebase i forbindelse 

med møte 08.05. 2012. 

 

Sopp og lav: Faggruppa leverte sitt innspill til handlingsplan for 2012 i november 2011. De 

har avventet endelig beskjed om avsatte ressurser i prosjektet for 2012. Det er avholdt et møte 

mellom DUG og faggruppeleder/fagmiljø ved NHM. Hovedressurs i utviklingsarbeidet vil bli 

stilt til rådighet fra ca 01.03. 2012 når endelig migrering av nordisk herbarium ved NHM er 

gjennomført. Leder for koordineringsgruppa informerer faggruppeleder og ber om at gruppa 

utarbeider arbeidsplan i tråd med dette. Det er fortsatt et ønske om at Tromsø Museum – 

Universitetsmuseet blir representert i faggruppa. Arne Nilssen følger opp dette.  

 

Håndtering av etiketter 

Det ble reist spørsmål om etikettutforming ligger spesifikt inne i mandatene for de enkelte 

faggruppene. Etiketter er ikke spesifisert i mandatene. I handlingsplanen for 2012 er det for 

karplantegruppa lagt inn en passus om at en ved eventuelle ekstra tildelinger og bruk av 

ekstern utviklerkompetanse kan realisere for eksempel utarbeidelse av nye etiketter.  

 

DUG hadde et møte med et eksternt firma om rapportgenereringsverktøyet Crystal Reports. 

Deres første vurdering er at produktet ser ut til å kunne håndtere mange typer rapporter, 

deriblant etiketter av forskjellig slag. Produktet må testes ut på noen kompliserte etiketter for 

å ta en endelig avgjørelse om det er egnet for våre behov. Koordineringsgruppa ønsker at en 

går videre med å teste ut det kommersielle produktet og ber DUG om å følge opp dette.  

 

Fra faglig side er det et behov og et ønske om å utarbeide en spesifikasjon av ulike krav 

knyttet til etiketten. Universitetsmuseet i Bergen v/Tor Tønsberg organiserer ei arbeidsgruppe 

som utarbeider en behovsbeskrivelse.  

 

 

Sak 03/12: Oppfølging av styresaker 

 

Notat. 
 

I referat fra MUSITs styremøte 23.11. 2011 foreligger flere saker/spørsmål til oppfølging i 

koordineringsgruppene 

 

Felles rapporteringsverktøy for MUSIT-arbeid i museene 
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Styret har bedt DUG og koordineringsgruppene om å utarbeide skjema for føring av "MUSIT-

timer" i museene. Koordineringsgruppa ble forelagt et enkelt skjema utarbeidet av DUG i 

samråd med lederne for koordineringsgruppene. Leder for koordineringsgruppa ferdigstiller 

skjemaet i tråd med diskusjonen på møtet, og distribuerer det videre til faggruppelederne.     

Gruppa oppfordrer museene til å ta i bruk skjemaet der de ikke har annet egnet 

rapporteringsverktøy.  

 

Ekstrasatsingen i naturhistorie – redegjørelse for bruk av midler 

I styremøtet den 23. november 2011 ble følgende vedtak fattet i V-sak 03/4-11  

”Naturhistorie: Årsrapport for 2011 og forslag til handlingsplan for 2012” 

 

Vedtak: Handlingsplanen for 2012 ble godkjent. Styret er glade for at samarbeidet innen 

naturhistorie nå fungerer godt. Styret er fornøyd med rapporten, men peker likevel på at det 

burde gå tydeligere fram hva midlene til ekstrasatsingen innen naturhistorie i 2011 har gått til. 

 

Koordineringsgruppa ser at en samlet oversikt med fordel kunne vært gitt i rapporten for 2011 

spesielt ut fra at regnskapsoversikten ikke inneholder opplysninger om det faktiske forbruket. 

Leder for koordineringsgruppa utarbeider et kort notat til orientering for Styret. 

 

Disponering av midler avsatt til web-arbeid i 2012 

I budsjett for 2012 er det satt av 500 000 til web-satsing og 400 000 og 350 000 til 

ekstrasatsing innen henholdsvis natur- og kulturhistorie. De 500 000 til web-satsing er gjort 

avhengige av at det kommer opp gode webutviklingsprosjekter innen mai 2012. Hvis ikke 

overføres de til en økning av ekstrasatsingene innen natur- og kulturhistorie. 

 

Det er igangsatt et enkelt web-prosjekt i geologi der eksisterende nettløsning 

(http://bryozo.uio.no/types/default.htm), gjøres mer tilgjengelig for allmennheten med fasserte 

søk og et enkelt grensesnitt. 

 

Koordineringsgruppe for naturhistorie vil ut over dette opprettholde sine synspunkter knyttet 

til handlingsplan 2012, der en prioriterer disponible ressurser inn mot applikasjonsutvikling 

gjennom økte utviklerressurser og prosjektledelse. Våre hovedsatsinger er 

applikasjonsutvikling for felles nasjonale løsninger i naturhistorie. På nåværende tidspunkt er 

en fornøyd med at tilgjengeliggjøring av biologiske data skjer gjennom Artsdatabankens 

portaler og GBiF. En avventer å ta stilling til andre mulige web-prosjekter til etter web-

seminaret i mai 2012. 

 

Styrets web-seminar i mai 2012 

Koordineringsgruppa støtter DUGs forslag til forarbeid ved museene med 

forventningsavklaringer og diskusjon om aktuelle tema for seminaret. 
 

 

 

Sak 04/12: Felles standard for behovsbeskrivelser og milepælsplaner i MUSIT 

 

Notat 

 

Dette er kommet en oppfordring om en standardisering av behovsbeskrivelser og 

milepælsplaner for alle faggrupper i MUSIT. Dette gir en klarere bestilling til DUG, det letter 

oppfølgingen for koordineringsgruppene og gir en mer enhetlig rapportering til Styret. 

http://bryozo.uio.no/types/default.htm
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Koordineringsgruppa ser at dette vil være nyttige verktøy på flere nivå i organisasjonen og ber 

om at dette implementeres fra 2012. En ber DUG v/Brit Hauge om å være behjelpelig slik at 

faggruppelederne får overført sine prosjektbeskrivelser og milepæler til det standardiserte 

verktøyet.  

 

 

Sak 05/12: Møteplan 2012 

 

Møteplan for 2012 er lagt opp i forhold til oppfølging av arbeid i faggruppene, rapporteringer 

til Styret og arbeid med neste års handlingsplan. 

 

01.02. 2012. Telefonmøte med oppfølging av handlingsplan og disponering av ressurser for 

2012, samt forberedelse til styremøte 16.02. 

 

08.05. Møte. Halvårsrapport fra koordineringsgruppa. Lansering av nasjonal 

karplanteapplikasjon felles med faggruppa. 

 

22.05. Web-seminar felles for Styret og koordineringsgruppene. 

Felles møte med entomologigruppa i tilknytning til dato for web-seminaret. Dato og sted 

avklares så snart endelig dato for web-seminaret er klart. 

 

04.09. Møte eller telefonmøte 

 

01.11. Møte med årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. 

 

 

Sak 06/12: Eventuelt 

 

Ingen saker meldt under eventuelt. 

 

 

Orienteringer 

  

Det er avholdt to møter i desember 2011 mellom MUSIT og Artsdatabanken om samarbeid 

omkring navn. Et foreløpig referat foreligger til intern orientering. Endelig referat sendes 

koordineringsgruppa og faggruppelederne når det er offentliggjort av Artsdatabanken. 

Oppfølging etter møtene blir egen sak i neste koordineringsgruppemøte.  

 

 

 
 



Referat fra møte I MUSIT koordineringsgruppe 1. Februar 2012. 

Joel Boaz (RA), Svein Glenndal (DUG), Brit Hauge (DUG, deltok fra kl.12:00) Mari Høgestøl 

(AM), Sonja Innselset (UMiB), Torkel Johansen (VM), Roger Jørgensen (TMU), Espen Uleberg 

(KHM, referent) 

 

1. Sakslisten ble godkjent. 

 

2. Revidert MUSIT-avtale (MUSIT-avtalen går ut i 2012).  

 Diskusjonen rundt Digital Viten gjør at museene kan bli gående og vente på avgjørelser 

som vi ikke kan innvirke på. MUSIT-avtalen går ut i 2012, og koordineringsgruppa 

kulturhistorie minner om at en må være ute i tide med en videreføring av arbeidet. Punktet i 

avtalen om tilgjengeliggjøring bør formuleres tydeligere.  Midlene som avsettes til MUSIT-

arbeidet bør også økes. Utover dette ser koordineringsgruppa gjerne at MUSIT-avtalen forlenges 

med samme samarbeidsformer som nå. 

3. Timeregistrering  

  Timeregistrering gjøres ulikt på museene. På grunn av dette vil det være både presise tall 

og overslag som rapporteres inn. Koordineringsgruppa bidrar ved å distribuere retningslinjene 

for hva som er MUSIT-arbeid til faggruppene. Oppfølging av timeregistrering vil ligge hos hvert 

museum. 

 

4. Midler fra MUSIT til en konsulent for ny DDAMA-søknad  

  Det ble sendt en søknad til NFR i 2011 for å få midler til DDAMA (Digitization and 

dissemination of Archaeological Museum Archives). Søknaden nådde ikke opp. Faggruppe 

top.ark. har bedt om at det settes av midler til tilsetting av en konsulent i to måneder for å skrive 

om søknaden ved en eventuell ny utlysning i 2012. Koordineringsgruppa slutter seg til at en bør 

bruke midler til dette. Det er vanskelig å være mer konkret i saken, ettersom det er uvisst om det 

blir en utlysning i 2012 som vil være aktuell for et prosjekt knyttet til digitalisering av de 

topografiske arkivene. 

5. Milepæler og behovsbeskrivelser 

  Brit orientert om arbeidet med milepæler og behovsbeskrivelser. Planene blir lastet opp 

på Wiki'en. Referater fra gruppemøtene skal også lastes opp der. Espen informerer 

faggruppelederne. Planene skal være godkjent i koordineringsgruppa. 

    Status Feltdokumentasjon  

  Gruppa har hatt årets første møte i januar. Det bli mye arbeid lokalt fram mot sommeren 

for å komme i gang med Intrasis til feltsesongen. 

    Status Fotogruppe  

  Fotogruppa har levert alle milepæler/behovsbeskrivelser  

    Status Gjenstandsbase arkeologi  

  Migrering av data for VM ferdigstilles i januar. Første punkt på handlingsplanen for 2012, 

konsolidering av kode, påbegynnes 1. februar. 

    Status Topark  

Utkast 



  Faggruppa har levert alle milepæler/behovsbeskrivelser. 

    Status Etnografisk/Kulturhistorie  

  Faggruppa planlegger sitt første møte i februar. 

    Status Konservering  

  Faggruppa skal ha sitt første møte 2. februar. 

 

6. Webseminaret og websatsingen  

  Brit følger opp forslagene til webseminaret i samarbeid med koordineringsgruppa. 

 

6. Arbeid med stedsbasen og flernummeravsnitt  

    Ellen lager ny funksjon for å dele opp flernummeravsnittene i basen Midlene som er satt av til 

ekstrasatsing på museene for kulturhistorie skal brukes til arbeid med felles stedstabell. Dersom 

det er tid skal det ryddes i flernummeravsnittene. Det tilsettes en person ved MUSIT som skal 

gjøre arbeidet. 

 

7. Crystal Reports  

  Det er foreslått å anskaffe et rapportverktøy slik at hvert museum (hver bruker) kan 

generere egne rapportmaler som viser informasjonen i databasen. Koordineringsgruppa ser 

gjerne at museene får tilgang til et felles rapportverktøy. Gruppa får gjerne en demonstrasjon. 

Det er nødvendig med opplæring av dem som skal bruke verktøyet. 

 

8. Møteplan 2012. 

  Espen setter opp forslag til møteplan slik at koordineringsgruppa kommer sammen om 

lag to uker før styremøtene i 2012. 

 

8. Eventuelt  

  Espen orienterte om at Runebasen, som ble opprettet under Dokpro, nå er konvertert til 

Oracle. 
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