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SAK NR:  V-sak 34/08-2019 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 15. og 22. 

oktober 2019. 

NOTATDATO:  24.09.2019 

 

 

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 15. og 22. 

oktober 2019 

 

Referat fra styremøte i MUSIT 15. oktober 2019  
 

Tilsted: 

MUSIT Styre:  

Gøril Heitmann, UiT (styreleder) 

Sjur Bjerke, UiS 

Tore Burheim, UiB 

Ingrid Iren Eide, NTNU 

Johannes Falk Paulsen, UiO 

Eirik Rindal – produkteier, under V-sak 32/07-2019.  

 
Kl. 0930 – 1200 møte med museumsdirektørene. Se egen referat. 

Kl. 1300 – 1600 Ordinært styremøte. 

 

V-sak 30/07-2019 

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 30. september.  

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes. 

 

V-sak 31/07-2019 

Fordeling av arbeid og tiltak baserte på samtalen med museumsdirektørene.  

Styret har tatt utgangspunkt i prioriterte tiltak som er nevnt i evalueringsrapporten side 9, for 

å komme videre med arbeidet. 

 

Punkt nr. 1 Strategi for tilgjengeliggjøring av samlingsdata 

Formidling for brett publikum ligger utenfor MUSIT ansvarsområdet, og diskusjonen om 

formidling ligger utenfor styrets mandat. Dette skal håndteres av museene. Hvis museene 

ønsker at MUSIT skal drive formidling må museene fremme et forslag om dette til årsmøtet.  

 

MUSIT har tre kjerne-arbeidsoppgaver:  

• Innsamling og dokumentasjon av objekter. Å lage verktøy for å ivareta innsamling og 

lagring av dokumentasjon av objekter ved museene.  

• Støtte prosessen med innsamling.  

• Forvaltning av data om objektene i samlingene. MUSIT skal støtte prosessen med 

innsamling, forvaltning av databaser og tilgjengeliggjøring av data. 

• Tilgjengeliggjøring av data (må presiseres) 
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MUSITs systemer må støtte åpen vitenskap, integrasjoner mot nyere forskningsinfrastruktur 

og nyere internasjonale fellesløsninger, og skal jobbe mot et digital økosystem. Vi skal se på 

strategi, kobling mot Open science/ åpen vitenskap og forskningsinfrastruktur.  

 

Punkt 1 henger sammen med museumsdirektørenes ønsker om å få data ut. Museene har ulike 

holdninger til hvordan formidling skal gjennomføres. Styret vil be referansegruppen for styret 

om å definere hva museene mener med formidling og tilgjengeliggjøring. I tillegg skal 

referansegruppen signalisere hva museene mener bør være MUSITs ansvar i forhold til 

tilgjengeliggjøring og formidling. 

 

 

Vedtak:  

Referansegruppen for styret får en bestilling hvor de skal avklare:  

 

a. Hva bør være MUSITs ansvar i forhold til tilgjengeliggjøring og formidling; fra 

teknisk tilgjengelige data via publiseringsløsninger, til ferdige formidlingsløsninger.  

 

b. Museene skal definer hva dere mener med tilgjengeliggjøring, publisering og 

formidling. Tilgjengeliggjøring for hvem, og hvordan.   

 

c. Å se på dataløsninger (hyller vare), norsk og internasjonalt, som finnes og som kan 

anvendes i MUSITsamarbeidet. Referansegruppen kan ta utgangspunkt i tidligere 

utredninger for natur/kultur om andre løsninger, og oppdatere dem i forhold til hva 

som har forandret seg siden utredningene ble gjennomført.  

 

Fristen for arbeidet er satt til mandag 11. november. Styret skal ha styremøte den  

14.  november hvor referansegruppens rapport blir behandlet.   

 

 

Punkt nr. 2. Dersom USIT skal fortsette som leverandør 

USIT har signalisert at de helst ønsker å jobbe sammen med MUSIT som et team for å løse 

oppdraget. Samtidig ønsker de å se nærere på bruk av Open Souce og hyllevare.  

 

Det er ønskelig å høre hva USITs perspektiv på rapporten er og hva de forslår som løsninger.  

- Hva skal til for at en bestiller rolle skal fungere.  

- At de legge frem en oversikt over de tallene som ligger bak summene i tjenesteavtale 

mellom MUSIT og USIT (side 15 Del 3- PRIS og BETALINGSBESTEMMELSER). 

- MUSIT har behov for å finne økonomisk handlingsrom. Hva foreslå USIT skal gjøres 

for å forbedre MUSITs økonomiskrammer.   

 

Vedtak:  

Det avtales et møte med UiOs IT-direktør Lars Oftedal den 14. november i Oslo. Oftedal 

bestemmer om han ønsker flere med i møtet. Styret utarbeider spørsmål som sendes Oftedal. 

Svar på spørsmålene diskuteres i møtet den 14. november.  

 

 

Punkt nr. 3. Estimere gjenstående arbeid  

Styret ønsker en oppsummering av hva vi har, hvor langt vi har kommet, og hva som 

gjenstår. På bakgrunn av dette vil styret henvende seg til USIT og spørre om hvor langt tid 
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USIT mener de gjenstående arbeid vil ta og hvilke grep USIT vil gjøre for å bli i bedre stand 

til å levere, herunder ut fra to alternative kostnadsrammer.  

 

Vedtak:  

Daglig leder og produkteier utarbeidet et dokument som viser hva som har blitt utviklet, og 

hva som gjenstår. Listen oversendes til USIT. Svar fra USIT diskuteres i styremøte den  

14. november.  

 

V-sak 32/07-2019  

Presentasjon av produkteiers rolle, og status for utviklingsarbeidet per i dag. Utsatt fra 

styremøte den 30.09.2019 V-sak 26/05-2019.  

MUSITs produkteier Eirik Rindal ga en muntlig presentasjon av hva hans rolle bestå i. 

Produkteier er bestiller for MUSIT inn mot USIT. Produkteier påpekte at den største 

utfordring er at USIT ikke har en prosjektleder på den tekniske delen av prosjektet for å drive 

leveranse. Her er det er viktig at USIT engasjere en prosjektleder. Dette var et av punktene 

som evalueringsrapporten var tydelig på. Det er mulig å legge arbeidsoppgaver som Scrum-

master og prosjektleder til en stilling.  

Det er ønskelig at USIT har en som er ansvarlig for leveransene og som kan avholde møter 

med daglig leder og styret, helt uavhengig av prosjektlederen. 

 

Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering.  

 

D-sak 33/07-2019 Eventuelt 

 Sirkulasjon V-sak 29/06-2019. Utkast til mandat til referansegruppen for MUSITs 

styre ble vedtatt.  

Daglig leder sender mandatet til referansegruppen sammen med bestilling fra  

V-Sak 31/7-2019, og kaller inn til et oppstartsmøte.  

 

 Neste styremøte ble et Skypemøte den 22.10.2019 for å gjennomgå de siste anbefalte 

tiltakene på side 9 av evalueringsrapporten.  

 

 

Styremøte den 22. oktober 2019 kl. 0800-0840 
Fortsettelse av V-sak 31/07-2019. Fordeling av arbeid og tiltak baserte på samtalen med 

museumsdirektørene.  

På siste styremøtet den 15. oktober 2019 ble tiltakene punkt 1 til 3 fra evalueringsrapporten 

gjennomgått. Det gjenstår å gå gjennom punkt 4 til 7.   

 

Punkt 4 Etablere mer formelt bestiller/leverandørforhold 

Vedtak: Etablering av et mer formelt bestilling/leverandørforhold ses i sammenheng med 

møtet den 15. november.  

 

Punkt 5 Utarbeide en prioriteringsliste / veikart som tydeliggjør hva som skal utvikles 

Felles Koordineringsgruppe skal ha et to dagers seminar den 20-21 november for å utarbeide 

en prioriteringsliste over utviklingsrekkefølge.  

Vedtak: Saken diskuteres videre etter møtet med USIT den 14. november. 

 

Punkt 6; MUSIT bør styrkes som en profesjonell bestiller og Punkt 7; Etablere en 

produkteierfunksjon  
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Vedtak: Styrking av MUSIT som en profesjonell bestiller og etablering av en 

produkteierfunksjon diskuteres videre etter møtet med USIT den 15. november. 

 

 

Oslo 23.10.2019 

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT. 

 

 

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.  
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SAK NR:  V-sak 35/08-2019 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA:  Møte med UiOs IT-direktør Lars Oftedal. Kopi av email med 

spørsmålene sendt den 23. oktober 2019 til USIT. 
NOTATDATO:  24.09.2019 

 
 

Kopi av email med spørsmålene sendt den 23. oktober 2019 til USIT.  
 
Som kjent har det nye styret i MUST fått i oppdrag å vurdere fremtid og fremdrift for MUSIT på 
bakgrunn av DELIOTTE rapporten datert 26.06.2019. Som styre ønsker vi å forstå dagens situasjon og 
rammebetingelser bedre og vi ønsker derfor en dialog med USIT rundt organisering og finansiering. 
Det er blitt reist spørsmål om det har vært rett kompetanse, kapasitet, organisering og ledelse hos 
både MUSIT og USIT. 
 
1.       Generelt om USIT’s perspektiv 
Vi ønsker å høre hvordan prosjektet har artet seg, spesielt de siste årene, fra USIT sitt synspunkt. Hva 
har fungert bra, hva har fungert mindre bra? 
 
2.       Spesifikke punkter fra rapporten 
a.       Det sies at «Dersom USIT skal fortsette som leverandør må organisasjonen akseptere og møte 
krav som stilles til en profesjonell leverandør. USIT må videre bekrefte at MUSIT er en prioritert 
kunde og garantere for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å lede og gjennomføre avtalt 
prosjektgjennomføring». Hvordan stiller USIT seg til dette? 
 
b.       Det må gjøres en jobb for å «Estimere gjenstående arbeid, herunder få prissatt funksjoner 
utover standard / funksjonaliteter tilpasset enkeltsamlinger og oppdatere tidsestimater.» Styret har 
et sterkt behov for ha et best mulig estimat på gjenværende oppgaver. Vi ønsker to tidslinjer; en 
Versjon A som skal være basert på en hurtig og effektiv gjennomførelse, uten dagens begrensninger, 
og en Versjon B, som er tilpasset dagens kapasitet og budsjett. Vi forstår at dette kan være en 
utfordring, men det forventes en «best effort» estimering basert på erfaringer så langt. 
 
c.       Hvordan foreslår USIT at vi følger opp rapportens tiltak om å «Etablere mer formelt 
bestiller/leverandørforhold, herved klargjøre ansvar og rollefordeling. Formalisere oppføling av 
leverandør med faste rutiner for fremdriftsrapportering og avviksregistrering»? 
 
3.       Andre tiltak 
Hvilke (andre) konkrete tiltak, på kort og lang sikt, vil USIT vurdere for egen del og ønske å se hos 
MUSIT? 
 
 4.       Økonomi 
Styret observerer at av dagens ramme ca. kr 8,9 millioner går omtrent kr 6 millioner til drift / 
infrastrukturer og ca. kr 2,9 millioner til videre utvikling av MUSIT IT løsning. Drift av gammel og ny 
løsning er begge stipulert til kr 2,3 millioner. Mesteparten av midlene er dermed bundet opp på en 
måte som gjør at fremdriften blir begrenset. Styret ønsker å diskutere muligheter for å gjøre noe 
annerledes, slik at en større andel kan frigis til utvikling.  
(Tjenesteavtale mellom MUSIT og USIT, side 15 Del 3- PRIS og BETALINGSBESTEMMELSER) 
 
a.       Hvordan er estimatene for (1) infrastruktur, (2A) «gammel drift» og (2B) «ny drift» beregnet? 
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b.      Andel per ulike kost type (timer, hardware, software)?  
 
c.       Er all time-kost faktiske brukte timer eller en andel av en større pott? 
 
d.       Hvor kan det være potensiale til å redusere kostnader? 
 
e.       Andre forslag som kan redusere totale kostnader for MUSTI/USIT? 
 
Til spørsmål 2 punkt b: Daglig leder og produkteier jobber med å lage en oppdatert liste over de 
gjenværende modulene. Listen sendes til DS-gruppen og deg i løpet av få dager. 
 
 
Email sendt den 23. oktober 2019 av Daglig leder for MUSIT Susan Matland.  
 
 
 

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet. 
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SAK NR:  V-sak 35/08-2019 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA:  Møte med UiOs IT-direktør Lars Oftedal. Notat om estimering 

av gjenstående moduleringsarbeid sendt til USIT den 28.10.2019. 
NOTATDATO:  24.09.2019 

 

 

Møte med UiOs IT-direktør Lars Oftedal. Notat om estimering av 

gjenstående moduleringsarbeid sendt til USIT den 28.10.2019. 
 

USIT ved Lars Oftedal 

 

Bakgrunn  
I MUSITs styremøte den 15. oktober gjennomgikk styret de prioriterte tiltakene fra rapporten 

Evaluering av universitet museenes IT organisasjon – MUSIT side 9. I tilknytning til dette ble 

det sendt ut en email til USIT (23.10.2019) med en del spørsmål som MUSITs styre ønsker 

svar på til møtet mellom MUSIT og USITs ledelse den 14. november 2019.  

 

Daglig leder og produkteier ved MUSIT skulle lage en oppdatert liste over de gjenværende 

modulene i tilknytting til spørsmål 2b. om estimering av gjenstående moduleringsarbeid. 

2 b.  

Det må gjøres en jobb for å «Estimere gjenstående arbeid, herunder få prissatt 

funksjoner utover standard / funksjonaliteter tilpasset enkeltsamlinger og oppdatere 

tidsestimater.» Styret har et sterkt behov for ha et best mulig estimat på gjenværende 

oppgaver. Vi ønsker to tidslinjer; en Versjon A som skal være basert på en hurtig og 

effektiv gjennomførelse, uten dagens begrensninger, og en Versjon B, som er tilpasset 

dagens kapasitet og budsjett. Vi forstår at dette kan være en utfordring, men det 

forventes en «best effort» estimering basert på erfaringer så langt. 

 

Nedenfor er en oppdatert liste over de moduler som har blitt utviklet i MUSITs Ny arkitektur, 

og de som gjenstår.  

 

Innledning 
Rekkefølge 

I felles koordineringsgruppemøte (FKG) den 12.02.2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe 

som fikk til mandat å utarbeide et dokument som tar for seg i hvilken rekkefølge de gamle 

applikasjonene skal slukkes, og hvilke kriterier som bør være oppfylt før avgjørelsen om 

slukking tas av de eksisterende Delphi-klientene 

(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/d/d6/Slutt_Rapport_Delphi_Avvikling_mars2018.pdf). 

 Gruppen har bestått av Espen Uleberg (KHM), Karstein Hårsaker (VM) Ellen Jordal (DS) 

(som stedfortreder for Stein Olsen) og Eirik Rindal (NHM).  

 

Gruppa anbefalte følgende rekkefølge for avvikling av Delphi klientene, og denne 

rekkefølgen ble godkjent på FKGmøte den 08.02.2019.  

Videre skal slukkings rekkefølgen danne grunnlaget for moduleringsarbeidet med 

Objektmodulen. Moduleringsarbeidet er nedfelt i FKG handlingsplan for 2019 

(https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Handlingsplaner).  

https://wiki.uio.no/usit/musit/images/d/d6/Slutt_Rapport_Delphi_Avvikling_mars2018.pdf
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Handlingsplaner
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Rekkefølge for slukking av Delphi klientene:  

Natur: 

1. Zoologi 

a. Marine evertebrater 

b. Entomologi 

2. Botanikk 

a. Alger 

b. Karplanter 

c. Sopp 

d. Lav 

e. Moser 

 

Kultur: 

3. Numismatikk 

4. Arkeologi 

5. Etnografi 

 

Utfasing av de gamle løsningene (Delphi-klienter) ses i sammenheng med utvikling av det 

nye systemet og migrering av datasettene. Slukkingsplan for Delphi-klientene har ligget til 

grunn for valgt rekkefølge av modularbeidet til dags dato. Felles koordineringsgruppe skal ha 

et to dagers møte den 20-21 november for å gå gjennom moduleringsrekkefølgen på nytt, og 

eventuelt gjøre om på den gjeldende rekkefølgen i samråd med utviklere ved USIT. 

Overordnet kravspesifikasjon for Objektmodulen finnes på; 

(https://docs.google.com/document/d/1sBda5jJz93uySDtn9f0P4VMDs2w_J5tqpSOxeQVbor

s/edit). Ytterlige kravspesifikasjoner ligger på;  

https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Moduler#Objektmodulen.  

 

Estimering av utviklingstid for modulene som skal slukkes fra Delphi klientene bør basers på 

funksjonalitetene som allerede finnes i modulene.  

 

Nedenfor er en liste over de moduler som har blitt utviklet i MUSITs NY arkitektur, og de som 
gjenstår. 

Innført Har Gjenstår 

Tre lagsarkitektur 
Open Source 
ElasticSearch 
Postgres 

Administrasjonsmodul (Sikkerhet 

og tilgangsadministrasjon) 

Et minimum av funksjonalitet for å 
administrere brukere, må videre 
utvikles / utvikles på nytt 
FEIDE pålogging 
Kontinuerlig 
utviklingsarbeid/forbedring 

Marine evertebrater  

 

Collecting event, tid, takson 

 

 

 

 Magasin 

Ferdig utviklet 
Personmodul 

Delvis utviklet 

  Analyse 

Helt ferdig utviklet, inneholder både 
analyse og prøvemodul  

Entomologi 

lån ut 

https://docs.google.com/document/d/1sBda5jJz93uySDtn9f0P4VMDs2w_J5tqpSOxeQVbors/edit
https://docs.google.com/document/d/1sBda5jJz93uySDtn9f0P4VMDs2w_J5tqpSOxeQVbors/edit
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Moduler#Objektmodulen
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 Konservering 

6 av 10 delhendelser ferdig utviklet  
Aksesjonsmodul / Lån 

modul 

Lån inn, gaver og mottak av 

materiale (også inn i 

aksesjonsmodul) 

 Statistikk og rapportering 

Rapportering for magasinmodulen er 
på plass 

Kontinuerlig 
utviklingsarbeid/forbedring 

Botanikk  
a. Alger 
b. Karplanter 
c. Sopp 
d. Lav 
e. Moser 

 Etiketter 

etiketter utviklet for magasinmodulen 
 

  Numismatikk 

  Arkeologi  

  Etnografi 

  Dokumentasjon/arkiv 

  Foto/media 

  Geologi/ paleontologi 

  TopografiskArkiv 

(TopArk) 

 

 

 
Susan Matland, daglig leder for MUSIT og  
Eirik Rindal, produkteier for MUSIT 
MUSIT  

28.10.2019 

 

 

 

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet. 
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Nummerstatus Modul Inneholder kommentarer

1 Kontinuerlig Administrasjonsmodul FEIDE pålogging, tilgangsstyring
Denne modulen må heletiden oppgraders og utvides 

i takt med at nye moduler kommer til. Det mangler 

også en løsning for lokal /  ikke feide pålogging

2 Ferdig Magasinmodul

Oppretting av magasin, flytting 

av objekter, kontroll og 

sjekklister for skadedyr osv.

Brukerne ønsker mulighet for import og eksport av 

data fra modulen

3 Ferdig Analysemodul
Prøvetakning og analyser av 

objekter

4 Delvis Konserveringsmodul 6 av 10 hendelser

5 Kontinuerlig Statistikk og rapportering Statistikk over magasin

Denne må utvides med flere funksjoner etter hvert 

som det tilkommer flere moduler. Dette er foreløpig 

ikke gjort etter magasinmodulen

6 Delvis Marine evertebratermodul
Collecting event, tid, takson

Underutvikling, modulen mangler bilder, etiketter,  

og export og import av data

7 Delvis Personmodul

Legge til editere og 

synonymisere personer

Har ikke exportfunskjon og mulighet til å sjekk som 

personer ligger inne

8 Ikke påbegynt Entomologimodul

Massegodkjenning av poster, 

foto, lån

9 Ikke påbegynt Aksesjonsmodul / lånmodul

Lån inn, gaver og mottak av 

materiale

10

Ikke påbegynt Botanikk: Alger

Integrasjon med Admin, 

Magasin, Analyse, Lån, 

Foto/Dokument, Hendelser: 

Etiketter, Import (tilsvarende 

Excel-arket til Vidar), Eksport, 

MUSIT(GBIF)-dump, 

Massegodkjenning av data 

11 Ikke påbegynt Botanikk: Karplanter Se alger

12 Ikke påbegynt Botanikk: Sopp Se alger

13 Ikke påbegynt Botanikk: Lav Se alger

14 Ikke påbegynt Botanikk: Moser Se alger

15 Ikke påbegynt Numismatikk Se arkeologi

16

Ikke påbegynt Arkeologi

Integrasjon med Admin, Søk, 

Lagre lister, Gruppetilgang på 

radnivå, Publisering, Import, 

Eksport, Tildeling undernummer. 

Integrering med magasin, 

konservering og foto Hendelser: 

Aksesjon, Klassifikasjon, 

Materialbestemmelse, 

Måltagning, Stedfesting, 

Analyse, Deponering, Revisjon, 

Observasjon, Forespørsel, Utlån, 

Retur av utlån, Internt uttak, 

Kassasjon, Verditaksering, Endre 

klassifikasjon

17

Ikke påbegynt Etnografi

Integrasjon med Admin, søk, 

magasin, konservering og foto – 

som arkeologi. Hendelser: Utlån, 

Utstilling, Rapport, Notat, 

Analyse, Tilbakelevering, 

Revisjon, Tilbakeføring

18 Ikke påbegynt Dokumentasjon/arkiv Se kravspekk

19 Ikke påbegynt Foto/media

Mulighet til å koble bilder til 

objekter, import av mange 

bilder, lydfiler 

20 Ikke påbegynt Geologi

21 Ikke påbegynt Paleontologi

22 Ikke påbegynt Zoologi Se entomologi

23 Ikke påbegynt TopografiskArkiv (TopArk)

Liste over de moduler som har blitt utviklet i MUSITs Ny arkitektur, og de som gjenstår.  


