Oslo, 18.12.2014

Referat fra styremøtet i MUSIT 9.12.2014
Til stede: Solveig Bakken, Jarle Ebeling (sekretær), Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum og Pål
Vegar Storeheier ( styreleder).

Saksliste
V-sak 01/4-14

D-sak 02/4-14

Godkjenning av referat fra møtet 15.10.2014
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Strategidokument for MUSIT
Strategidokumentet ble grundig diskutert i lys av høringssvarene fra museene, og det var
enighet i styret om at utkastet som var sendt ut til høring i det store og hele kunne beholdes
som det var.
Sekretariatet og nestleder i styret fikk i oppdrag av styret å inkorporere de innspillene og
endringene som fram i møtet, og så sende dokumentet på sirkulasjon til styret for endelig
godkjenning og vedtak.

V-sak 03/4-14

Handlingsplan for 2015
Koordineringsgruppene i MUSIT hadde sendt inn én omforent handlingsplan med prioriterte
mål og ressurser fordelt på hovedtiltakene:
1.
2.
3.
4.

Fullføring / Ferdigstilling av påbegynt utviklingsarbeid
Samordning og harmonisering av moduler, tabeller og kode
Migreringer
(Videre)Utvikling

Styret var enig i prioriteringen mellom hovedtiltakene, men synes det var særs uheldig at en
så stor del av utviklingsprosjektene ikke hadde fått estimert ressursbruken, og ber om at dette
kommer på plass så snart som rå er.
For å lette prosjektoppfølgingen internt i prosjektene og i styret, ser styret det som
hensiktsmessig at alle prosjektene får utarbeidet en mer detaljert plan med klart definerte
delmål.
Vedtak: Handlingsplanen for 2015 ble vedtatt med følgende tillegg:
1. Alle prosjekt med usikker ressursestimering må estimeres så snart som mulig
2. Prosjekt som ikke får et ressursestimat innen rimelig tid, faller automatisk ut av
handlingsplanen for 2015
3. Lederne av koordineringsgruppene og faggruppelederne får i ansvar å påse at det
foreligger ressursestimater for alle utviklingsprosjekt i handlingsplanen
D-sak 04/4-14

Årsrapporter fra koordineringsgruppene
Årsrapportertene ble tatt til etterretning og styret ga uttrykk for at det har stor nytte og glede
av å lese denne typen rapporter.

D-sak 05/4-14

Organisering og oppstart av IT-arkitektur-prosjektet
Tor Holmen gikk gjennom noen av utredningene og dokumentene som ligger til grunn for
ønsket om en IT-arkitektur-oppgradering, og presenterte også en overordnet skisse av en type
IT-arkitektur.
Styret diskuterte en rekke elementer og utfordringer i forbindelse med prosjektet, bl.a. at
daglig leder ikke er på plass enda. Etter styrets mening haster det med å få på plass en
styringsgruppe for prosjektet, og å sette i gang et forprosjekt med utgangspunkt i de
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foreliggende utredningene. For at et slikt forprosjekt ikke skal forsinkes unødig, bør det få en
MUSIT-ekstern prosjektleder.
Styreleder og nestleder fikk i oppdrag å komme opp med forslag på personer som kan utgjøre
en styringsgruppe, og kontakte disse personene med tanke på å få opprettet en operativ
styringsgruppe rett over nyttår.
D-sak 06/4-14

Budsjett, regnskap og prognose per 1. desember og budsjett for 2015
Budsjett, regnskap og prognose ble tatt til etterretning. Det ble avklart at budsjett og regnskap
for arbeidet med IT-oppgraderingen skilles ut i et eget regnskapstiltak, slik at dette ikke
blandes med den årlige driften av MUSIT-tiltaket.

D-sak 07/4-14

Dato, tidspunkt og sted for neste styremøte
Vedtak: Neste styremøte avholdes 12. februar 10.00-12.00 som et videomøte.

D-sak 08/4-14

Eventuelt
I behandlingen av Virksomhetsanalysen i styremøtet den 13. juni bestemte styret at det ville
følge opp to av anbefalingene i analysen, mens anbefalingen om å utarbeide et felles
kvalitetssystem i museene var noe UHR M burde ta tak i.
NTNU Vitenskapsmuseet har tatt et eget initiativ overfor UHR M for å få fortgang i arbeidet
med et kvalitetssystem. UHR M har bedt NTNU Vitenskapsmuseet om å utarbeide et forslag
til hvordan et slikt felles kvalitetssystem kan skapes og etableres.
NTNU Vitenskapsmuseet vil i den forbindelse engasjere prosesslederen som var på arbeidet
med Virksomhetsanalysen, slik at vedkommende kan komme sammen med de to
prosjektkoordinatorene for å skissere et forslag til prosjekt/prosess som kan gjennomføres i
museene. En ønsker også å se på dette i lys av de to andre anbefalingene, spesielt den om at
det burde utføres en informasjonsanalyse for arbeidsprosessene i museene.
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