MUSIT - SAKSFRAMLEGG
SAK NR:
FRA:
TEMA:
NOTATDATO:
MØTEDATO:

2018

O-Sak 01/02-2018
SEKRETARIATET FOR MUSIT
Godkjenning av innkalling og referatet fra styremøte den 17. januar 2018
31.01.2018
07.02.2018

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 17. januar 2018.

Referat fra styremøte i MUSIT 17. januar 2018
Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU
Tor Holmen, Uninett
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum, UiO
Marianne Skandfer, UiT
Møtet ble avholdt på Gardermoen Radisson Park Inn kl.1000 - 1500, den 17. januar 2018.
D-sak 10/01-2018 og D-sak 11/01-2018 ble behandlet før orienteringssakene.
Tor Holmen forlot møtet etter V-sak 07/01-2018, og behandling av D-sak 10/01-2018 og D-sak
11/01-2018. kl. 1430.

V-sak 01/01-2018
Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 29. november 2017.
Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes med de kommentarer som kom frem i møtet.

V-sak 02/01-2018
Regnskap 2017 og budsjett 2018 for MUSIT og Felles Kvalitetssystemet.
Vedtak: Regnskapet for 2017 og budsjett for MUSIT og Felles Kvalitetssystem 2018 godkjennes
for oversending til årsmøtet med de bemerkninger som kom frem i møtet.

V-sak 03/01-2018
Sluttregnskap for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt.
Vedtak: Sluttregnskapet for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt godkjennes.

V-sak 04/01-2018
Utkast til Tjenesteavtale mellom Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) og
Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)
Vedtak: Daglig leder og styreleder får fullmakt til å sluttføre kontakt med de innspill som kom
frem i møtet.

V-sak 05/01-2018
MUSITs strategi
Vedtak: Det oppdaterte strategidokumentet godkjennes med de bemerkninger som kom frem i
møtet, og oversendes årsmøtet.
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V-sak 06/01-2018
MUSIT produkteierrolle, evaluering.
Vedtak: Styret bemerker at produkteierrollen har hatt en positiv effekt, men det er for tidlig med
en evaluering av rollen. En ny vurdering av rollen vil gjennomføres etter at ny tech-lead / leder
for utviklingsteamet ved USIT har fungert en stund. Daglig leder er ansvarlig for å gjennomføre
en evaluering av produkteierrollen.

V-sak 07/01-2018
Saker til MUSITs årsmøte, 27. februar 2018.
Vedtak: Den framlagte listen over saker til årsmøtet den 27. februar 2018 vedtas.

O-sak 08/01-2018
Felles Kvalitetssystem, kort status av hva som er gjort i tidsrommet 17. nov. 2017 –
8. jan. 2018
Vedtak: Styret tar notatet om status for Felles Kvalitetssystem til orientering.

O-sak 09/01-2018
MUSIT - utviklingsvirksomhet, kort status 17. november 2017 – 8. januar 2018
Vedtak: Styret tar notatet om status for MUSIT – utviklingsvirksomhet til orientering.

D-sak 10/01-2018
Tjenesteorganet, etablering fra 01.01.2018. Muntlig orientering fra Tor Holmen.
Vedtak: Styret tar presentasjon om tjenesteorganet til orientering.

D-sak 11/01-2018 Eventuelt
Det ble melt inn to saker under eventuelt.

Endring i styresammensetting.
Tor Holmen har bedt om å bli fritatt fra styreverv fra årsmøtet 27. februar 2018.
Daglig leder kontakter valgkomite for å forberede en sak til årsmøtet.

Ønske om kontakt med Museum national d'Histoire naturelle, Paris
Freddy Barstad fra NTNU kontaktet nesteleder Solveig Bakken om et eventuelt møte mellom Museum
National d'Histoire Naturelle i Paris og MUSIT og eventuelt utveksling av informasjon på konferansen
TNC18 den 10-14 juni 2018 på UNINETT. Daglig leder har ansvar for å følge opp kontakten.

Referent

25.01.2017
Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.
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NOTATDATO:
MØTEDATO:

V-Sak 02/02-2018
MUSIT - SAKSFRAMLEGG
SEKRETARIATET FOR MUSIT
Redigerte saker til MUSITs årsmøte, 27. februar 2018
10.01.2018
07.02.2018

2018

Redigerte saker til MUSITs årsmøte, 27. februar 2018.
Disse saker har blitt meldt inn til MUSITs årsmøte den 27. februar 2018.


V-sak 1/1-2018 Årsberetning og regnskap MUSIT 2017



V-sak 2/1-2018 Forslag til budsjett for 2018



V-sak 3/1-2018 Årsplan 2018



V-sak 4/1-2018 Endring i styresammensetning, gjenstående styreperiode



V-sak 5/1-2018 Forslag til valgkomité for perioden 2019 – 2021



O-sak 6/1-2018 Vilkårene for opptak i MUSIT samarbeid for andre institusjoner



O-sak 7/1-2018 Avslutningsplan for IT-arkitektur prosjektet



O-sak 8/1-2018 Konsekvensutredning av betydning av strukturelle endring i sektoren



D-sak 9/1-2017 Eventuelt

Forslag til vedtak: Den framlagte listen over redigerte saker til årsmøte den 27. februar
2018 vedtas.
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Årsberetning MUSIT 2017
Universitetsmuseenes IT-organisasjon
1. Virksomheten
2. Styret
3. Økonomi og regnskap
3.1. MUSIT
3.2. Felles Kvalitetssystem
3.3. MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt
4. Koordineringsgruppene
5. Unimus
6. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

0. Innledning
Gjennom sine museer forvalter universitetene de største samlingene i Norge innenfor en rekke
fagfelt, bl.a. arkeologi, botanikk, geologi, etnografi, numismatikk, og zoologi. MUSIT Universitetsmuseenes IT-organisasjon skal være den sentrale forvalter av universitetsmuseenes
samlingsdata, og skal tilby løsninger som gjør data lett tilgjengelig for bruk i forskning,
forvaltning-, og formidling.
Året 2017, i likhet med 2016, har vært et travelt år med mange utfordringer for MUSIT.
Prosjektet MUSITs Ny IT-arkitektur ble avsluttet og arbeidet med videre utvikling av
arkitekturen vil bli ivaretatt gjennom de ordinære bevillingene til MUSIT. Denne overganger er
nå gjennomført og arbeidet med å ta i bruk ny teknologi for å sikre universitetsmuseenes
samlingsdata går fremover. Alle involverte parter har holdt et høyt arbeidstempo det siste år, og
har sørget for at MUSITs Ny IT-arkitekturprosjekt har kommet et godt stykke på vei, og samtidig
sikret en god forankring for de nye arbeidsprosessene som ble tatt i bruk i prosjektet.

1. Virksomheten
Samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er beskrevet i en avtale av
01.01. 2014 mellom Universitetet i Oslo (UiO); Universitetet i Bergen (UiB); Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU); Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i
Stavanger (UiS). Formålet med samarbeidstiltaket er å sikre drift, vedlikehold og utvikling av
museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av data for forskning, utdanning,
forvaltning og allmennhet. Gjennom dette samarbeidet er MUSIT et viktig nasjonalt tiltak for
forvaltning av Norges nasjonale natur- og kulturarv og en infrastruktur som støtter universitetene
i deres særskilte nasjonale ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde
museenesvitenskapelige samlinger i henhold til Lov om universiteter og høgskoler § 1-4.2.

1.1 MUSIT Organisasjon
MUSIT består av et styre, daglig leder og to koordineringsgrupper (hhv. naturhistorie og
kulturhistorie). Hvert museum har oppnevnt en eller flere databasekoordinatorer.
Databasekoordinatoren er ansvarlig for opplæring og veiledning av museenes ansatte i bruk av
MUSITs applikasjoner, og skal i samarbeid med museets representant i koordineringsgruppene,
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sørge for at MUSITs arbeid og prioriteringer er forankret hos museene. Ved behov etableres
tverrfaglige referansegrupper som skal være en ressurs for MUSIT, bl.a. ved å bistå med
domenekunnskap under spesifiserings- og utviklingsarbeidet. Gruppene fungerer også som
fagfora og faglige nettverk for museene og MUSIT, og som høringsinstans i aktuelle saker for
koordineringsgruppene og ledelsen i MUSIT.
Driften av MUSITs portefølje av databaser og applikasjoner er lagt til Universitetets senter for
informasjonsteknologi (USIT) ved UiO.

1.2 Daglig leder og prosjekteierrolle
MUSIT har en fast ansatt; daglig leder i 100 % stilling. Stillingen er administrativ knyttet til
USIT ved UiO.
Gjennom arbeidet med avslutning av
MUSITs ny IT-arkitekturprosjekt,
oppstod det et behov for MUSIT å ha
tettere kontakt med USITs utviklere.
MUSITs styre besluttet å prøve ut en
produkteierrolle, som arbeider direkte
mot USITs utviklere og har jevnlige
møter for å kvalitetssikre arbeidet.
Produkteier hjelper også med utforming
av kravspesifikasjoner m.m. Foreløpig er
rollen gitt ca. 40 % stilling frem til nyttår,
når rollens funksjon og måloppnåelse skal
evalueres. Styret vil på bakgrunn av
evalueringen ta stilling til en mulig
videreføring av rollen.
© UM. Vektlodd, hest av bronse. Etne Prestegard Hordaland. BRM1031-1

2. Styret
I perioden 1.1. 2017 til årsmøte den 22.02. 2017 bestod styret i MUSIT av følgende personer:
 Pål Vegar Storeheier (Norges arktiske universitet - UiT, leder)
 Solveig Bakken (Vitenskapsmuseet - NTNU, nestleder)
 Tor Holmen (Uninett)
 Mari Høgestøl (Arkeologisk museum, UiS)
 Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum, UiO)
Varamedlemmer
 Frode Arntsen (BIBSYS)
 Siri Jansen (Universitetsmuseet i Bergen, UiB)
 Espen Uleberg (Kulturhistorisk museum, UiO)
På årsmøtet den 22.02. 2017 ble et nytt styre valgt.
I perioden 23.02. 2017 til 31.12.2017 bestod styret i MUSIT av følgende personer:
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Heidi Annette Espedal (Universitet i Bergen – UiB, leder)
Solveig Bakken (Vitenskapsmuseet - NTNU, nestleder)
Tor Holmen (Uninett)
Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum, UiO)
Marianne Skandfer (Tromsø museum- universitetsmuseet, UiT)

Varamedlemmer
 Frode Arntsen (BIBSYS)
 Anne Lene Melheim (Kulturhistorisk museum, UiO)
 Tor Tønsberg, (Universitetsmuseet, UiB)

© KHM. Pilspiss av jern. Eldre Jern Alder. Oppland Vågå. C35230.

Styret har avholdt syv møter i løpet av året; fire som videomøter og tre som fysiske møter. Styret
har behandlet både større strategiske saker og viktige enkeltsaker. Styreleder Heidi Annette
Espedal, nestleder Solveig Bakken og styremedlem Tor Holmen har nedlagt et betydelig arbeid
knyttet til MUSITs nye IT-arkitekturprosjekt og samarbeidet med UiO.

2.1 Dialogmøte med museumsdirektørene
Styret gjennomførte sitt årlige dialogmøte med museumsdirektørene den 30. oktober i Bergen. På
dagsorden var MUSITs ny IT-arkitektur, MUSITs strategi 2018-2023, tjenestekjøpsavtale med
Universitetet i Oslos senter for informasjonsteknologi (USIT), mulighet for nye medlemmer i
MUSIT, og samhandling mellom MUSIT og museene.
Dialogmøtene er en viktig area for museumsdirektørene og MUSITs styre for å gi gjensidig
informasjon og diskutere overordnede prinsipielle saker. Museumsdirektørene uttrykte at den
nye organisering av MUSIT og sammensetning av styret fungerer etter hensikten, og at de
fortsatt har mulighet til å være med å ta beslutninger som gjelder MUSIT.

2.2 MUSITs strategi 2018-2023
MUSITs strategi ble vedtatt i desember 2015 og gjelder frem til og med 2017. Styret har
gjennomført en prosess for å revidere MUSITs strategidokumentet 2014-2017 (vedlegg).
Strategiprosessen for tre år siden skapte en felles plattform i styret, og planen ble sendt på høring
til museene. Prosessen denne gangen var mindre omfattende, men har likevel favnet de aktuelle
aktørene.
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Styret avholdt et strategiseminar på Værnes 8. september 2017. Tilstede på seminaret var lederne
for koordineringsgruppene, MUSITs styre inklusive vararepresentanter og MUSITs daglige
leder. MUSITs strategi ble også presentert og diskutert som gruppearbeid på MUSITs
høstseminar i oktober, hvor innspillene ble tatt videre i et felles koordineringsgruppemøte.
Dette ble fulgt opp av et møte mellom MUSITs styre og koordineringsgruppene den 30. oktober.
Arbeidet med strategien ble også presentert for og diskutert med museumsdirektørene i
dialogmøtet.
Gjennom denne prosessen har det vært en omfattende diskusjon om innholdet i dokumentet
fremdeles er relevant, eller om det var et behov for justering av dokumentet. Det ble konkludert
med at strategidokumentet er like relevant og gyldig nå som for tre år siden. Det er et viktig
dokument som gir retning for prioritering innenfor MUSITs virksomhet, og forklarer hva
MUSIT er. Samtidig er det et styringsdokument for museumsledelsene. Styret besluttet at
dokumentet skulle oppdateres språklig for å reflektere dagens situasjon for MUSIT, men at det
ikke var behov for å justere innholdet i dokumentet ytterligere.

2.3 Tjenesteavtalen mellom MUSIT og USIT
Den største sak styret har arbeidet med i løpet av 2017 har vært å inngå en ny driftsavtale mellom
MUSIT og UiO ved USIT. Den nåværende avtalen er fra 2008 og er utdatert. Det var ønskelig å
inngå en ny driftsavtale med UiO for å sikre overgangen fra MUSITs Ny IT-Arkitekturprosjekt
til drift, og for å sikre vedlikehold og utvikling av MUSITs systemer fremover. Arbeidet med
avtalen har lagt premisser for MUSITs virksomhet i 2017. Styret har behandlet flere versjoner av
avtalen, hatt et møte med ledelsen ved USIT, og styreleder har hatt flere samtaler med ledelsen
ved USIT om avtalen.

© UiT. 1882/18832. Kirken I Muonioniska, Finland. tslf5716.
© UiT. 1927. Klesvask. Finnmark, Sør-Varanger, Bugøynes.
Tsnf7485.
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I det følgende gis en overordnet vurdering av resultater, ressursbruk og måloppnåelse for
2017 basert på årsplan for MUSIT 2017, MUSITs Ny IT-arkitekturprosjektet,
Handlingsplan for koordineringsgruppene, og MUSITs daglige virksomhet.

3. Økonomi, regnskap og ressursbruk
MUSIT har en stabil og forutsigbar økonomi. Ressursene er likevel ikke tilstrekkelige for å
kunne ivareta oppgavene knyttet til å utarbeide et nasjonalt felles databasesystem for
universitetenes museer.

Regnskap 2017
Totalbudsjettet for 2017 var på 17 682.000,- kroner, hvorav 10 932.000,- kroner var satt av til
ordinær drift av tiltaket og 6 750.000,- kroner til prosjektet MUSITs Ny IT-arkitektur.
I 2017 kjøpte MUSIT 7 357 timer til drifts- og utviklingstjenester fra USIT. Dette fordeler seg på
2 629 timer til løpende driftstjenester og forvaltning av IKT-løsninger og
4 728 timer til MUSITs Ny IT-arkitekturprosjektet. Til sammen en kostnad på 6 121 000 kroner.
Ved utgangen av 2017 er summen av ubrukte midler for MUSIT 1 294 000 kroner.
Hovedårsaken er at MUSIT har kjøpt færre timer fra USIT enn forventet, og på grunn av
opplæring gjennom MUSITs Ny IT-arkitekturprosjekt, er det mottatt en kreditnota fra USIT.

3.1 MUSIT, Regnskap for 2017 i tusen kroner
MUSIT

Tall i hele tusen

Tekst
Overført fra i fjor
Inntekt fra NTNU
Inntekt fra UiT
Inntekt fra UiB
Inntekt fra UiS
Inntekt fra UiO
Sum inntekter
Sum inntekter med overføringer
Investeringer
Leie datasystemer fra USIT
Driftskjøp
Kjøp av tjenester fra USIT (se tabell under)
Innleid personell
Andre fremmedtjenester
Kurs og seminarer
Reisekostnader
Diverse kostnader
Sum driftskostnader
Sum totalt
Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostn.
Overhead og adm. kostnader
Kjøp av tjenester USIT drift
Kjøp av tjenester USIT IT-arkitektur
Sum kjøp av tjenester fra USIT
Kreditnota iht avtale
Sum kjøp av tjenester fra USIT

Regnskap 2017
-1 033
-2 326
-1 386
-2 326
-594
-3 267
-9 899
-10 932
5
1 499
1

Vedtatt budsjett
2017
-1 033
-2 326
-1 386
-2 326
-594
-3 267
-9 899
-10 932
0
1 500
0

6 720
1 212

8 081
1 150

140
50
11
9 638
-1 294
Regnskap 2017

Noter

80
103
18
10 932
0 Note 1
Budsjett 2017

1 209

1 200

2 187
3 934
6 121
-610
6 720

3 744 Note 2
3 137 Note 3
6 881

Noter

8 081

Note 1: Sum men er et resultat av færre timer kjøpt fra USIT og overføres til 2018.
Note 2: Regnskapet 2017; 2 629 timer er belastet MUSIT.
Note 3: Regnskapet 2017; 4 728 timer er belastet MUSIT for MUSITs Ny IT-arkitekturprosjektet.
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3.2 MUSIT-Felles kvalitetssystem, Regnskap for 2017
MUSIT hadde oppstart av prosjektet Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes
samlingsforvaltning – Hovedprosjekt i 2017. Prosjektet har et totalt budsjettramme på
1 091 000,- kroner. Prosjektet hadde formelt oppstart 1. oktober. Men fordi det tok lenger tid enn
forventet med oppnevning av personer til arbeidsgruppene, kom ikke arbeidet med prosjektet
ordentlig i gang før januar 2018. Dette har skapt en forsinkelse i prosjektet, men som man
arbeider for å ta igjen.
MUSIT-Felles kvalitetssystem, Regnskap for 2017

Felles kvalitetssystem
Tekst

Tall i hele tusen
Regnskap
2017

Inntekt overført til 2018
Inntekt fra NTNU (23.5 %)
Inntekt fra UiB (23.5 %)
Inntekt fra UiS (6.0 %)
Inntekt fra UiT (14.0 %)
Inntekt fra UiO (33.0 %)
Sum inntekter
Lønn prosjektleder, sosiale kostnader (80 %) i 9 mnd
Reiser, møter
Datautstyr, diverse kostnader
Adm. kostnader USIT (1% av tot.kostnader)
Sum driftskostnader
Sum totalt

Budsjett
2017

-256
-256
-66
-153
-360
-1 091
174
15

-256
-256
-66
-153
-360
-1 091 Note 1
180
60

10
199
-892

10
250
-841 Note 2

Noter

Note 1: Total inntekt for prosjektet ble innbetalt i 2017.
Note 2: 892 000,- kr. overføres til 2018.

Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene.
Universitetsmuseene er underlagt felles lovverk, retningslinjer og rammebetingelser, slik det er
nedfelt i Universitets- og høgskoleloven, Kulturminneloven og ICOMs etiske retningslinjer.
Universitetsmuseene er også underordnet felles nasjonale styringsparametere når det gjelder
samlingsforvaltningen. Dermed står de enkelte universitetsmuseene overfor mange av de samme
utfordringene i sin samlingsforvaltningspraksis. Universitetsmuseene er imidlertid seks separate
institusjoner med ulikheter innen organisering, faglige virkeområder,
samlingsforvaltningspraksis og rollefordeling. Det er dermed en utfordring å sikre en stabil og
sammenlignbar kvalitet. Kvalitetssystemer er derfor vesentlige verktøy som museene trenger for
å løse sitt samfunnsoppdrag på en effektiv og hensiktsmessig måte.
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På oppdrag fra Universitets- og Høgskolerådet – Museumsutvalget (UHRM), gjennomførte
MUSIT våren 2016 et forprosjekt for et Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes
samlingsforvaltning
(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/3/3c/Rapport_Felles_kvalitetssystem_samlingsforvaltning
_Forprosjekt_06042016.pdf ).
Videre ba UHRM MUSIT om å lede et hovedprosjekt med oppstart høsten 2017
https://wiki.uio.no/usit/musit/images/c/cb/FellesKvalitetetssystem_Hovedprosjekt_.pdf.
Prosjektet hadde oppstart 1. oktober 2017 og skal vare i ca. ni måneder. Styret oppnevnt en
styringsgruppe for hovedprosjektet som består av Monica K. Hansen (Tromsø museumuniversitetsmuseet, UiT), Kristian Hassel (Vitenskapsmuseet - NTNU, leder) Arne Johan Nærøy
(Arkeologisk museum, UiS), og Susan Matland (MUSIT); Eirik Rindal (Naturhistorisk museum,
UiO) er prosjektleder og sekretær for styringsgruppen.

3.2 MUSITs Ny IT arkitektur
I 2015 fikk MUSIT en tilleggsbevilgning på 15 millioner kroner fra universitetene for arbeidet
med en Ny IT-arkitektur. Arbeidet ble påbegynt i mars 2015 med et forprosjekt https://wiki.uio.no/usit/musit/images/e/e5/Rapport_Forprosjekt_MUSIT_ITArkitektur_2015.pdf,
etter fulgt av en planleggingsfase https://wiki.uio.no/usit/musit/images/7/74/Rapport_fra_planleggingsfasen_MUSIT_Ny_ITarkitektur_v1.1.pdf, og avsluttet 30. juni 2017 med et hovedprosjekt https://wiki.uio.no/usit/musit/images/e/e4/Sluttrapport_for_MUSIT_Ny_IT-arkitektur_v1.3.pdf.
3.2.1 MUSIT; Sluttregnskap for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt
REGNSKAP FOR MUSIT - IT-arkitekturmidler

Tekst
Overført fra i fjor
Inntekt fra NTNU
Inntekt fra UiT
Inntekt fra UiB
Inntekt fra UiS
Inntekt fra UiO
Sum inntekter
Sum inntekter med overføringer fra fjoråret
Investeringer
Regnskaps, revisjons- og økonomitjenester
Andre fremmedtjenester
Kurs og konferanser
Reisekostnader
Representasjon og bevertning på møter
Sum driftskostnader
Sum totalt

NOTE: Kjøp av IT-arkitekturtimer fra USIT belastes MUSIT
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Regnskap
2017
-2 925
0
-700
-1 175
-300
-1 650
-3 825
-6 750
3
50
6 693
1
1
2
6 750
0

3 934

Budsjett
2017

Tall i hele tusen

Kommentar

-2 925
0 NTNU betalte alt i 2014
-700
-1 175
-300
-1 650
-3 825
-6 750

6 564
130
56
6 750
0
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Totalt har det vært brukt ca. 22 400 000,- NOK i prosjektet. Bruk av eksterne konsulenter har
vært belastet MUSITs Ny IT-arkitekturen prosjektet, mens kjøp av utviklinger fra USIT belastet
MUSITs budsjettet. Nedenfor er en tabell som viser kostnadsfordeling for kjøp av
utviklingstjeneste gjennom prosjektperioden.
2015
2016
2017
SUM

USIT
Eksterne
112 000
968 000
3 747 000 6 935 000
3 934 000 6 750 000
7 793 000 14 653 000

Total
1 080 000
10 682 000
10 684 000
22 446 000

3.2.2 Leveranser
Prosjektet har tatt utgangspunkt i av DiFis og UH-sektorens arkitekturprinsipper og utviklet en
ny plattform med størst mulig fleksibilitet og tilpasningsdyktighet slik at MUSIT i fremtiden vil
være i stand til raskt å imøtekomme krav til endring fra museene. All koden er tilgjengelig på
GitLab som Open Access. Den nye arkitekturen understøtter effektiv drift og
universitetsmuseenes kjerneoppgaver innenfor forskning, formidling og forvaltning. I tillegg ble
organiseringen av drift-, vedlikehold- og videreutviklings oppgaver endret for å øke
effektiviteten. Leveranser fra hovedprosjektet besto av bl.a. Feide innlogging, felles datamodell
som understøtter de produserte moduler med tilhørende hendelser, tre lagsarkitektur, innføring
av ElasticSearch som søkemotor, Analysemodulen, Administrasjonsmodulen og
Dokumentmodulen for analyse.
Leveranse fra prosjektet kan oppsummeres slik at MUSIT har fått:
• Forsvarlig drift
– Endringsvennlighet og raskere omstillingsevne
– Mindre personavhengighet
– Transparent prioritering og utviklingsløp gjennom ny leveransemodell
• Løsninger som støtter opp under universitetsmuseenes arbeidsprosesser
– Komplettering av Virksomhetsanalysen
– Felles systemer på tvers av fag
• Enklere tilgjengelighet og deling av data for forskning, utdanning og forvaltning
I tillegg har flere ved museene fått en bedre forståelse for sammenheng mellom arbeidsprosesser
i samlingsforvaltningen og MUSITs arbeid. Samspill mellom museene har blitt bedre, både
innenfor samme fagkrets og mellom ulike fag. Samtidig har MUSITs betydning og muligheter
for museene kommet bedre frem.
3.2.3 Det videre arbeid
Utskiftningen fra MUSITs eldre løsninger til en ny arkitektur er en stor oppgave, og det har fra
oppstarten vært klar at ikke alle eksisterende løsninger i MUSITs gamle systemet ville være
erstattet med nye når prosjektperioden var avsluttet. Det har imidlertid vist seg at overgangen til
ny arkitektur har vært mer utfordrende enn først antatt, og prosjektet har dessverre ikke nådde
alle de mål og forventinger som ble gitt ved oppstarten. Dette har medført at en større del av
utviklingsarbeidet enn planlagt må gjennomføres etter at prosjektperioden er avsluttet.
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Til tross for forsinkelse og utfordringer i prosjektet har
museene prioritert dette arbeidet og har stilt opp ved behov.
Samarbeid med og mellom museene har det siste år utviklet
seg til å være en velfungerende area for faglig diskusjoner og
beslutninger.
Fra 1. juli 2017 overtok Universitetets i Oslos senter for
informasjonsteknologi (USIT) ansvaret for drift og
vedlikehold av de nye løsningene, men den teknologiske
utviklingsdelen av MUSITs nye IT-arkitekturarbeid var ikke
avsluttet. Det videre arbeidet med MUSIT Ny IT-arkitektur
blir ivaretatt gjennom de ordinære bevillingene til MUSIT.
Etter anbefaling fra årsmøtet i 2017 besluttet MUSITs styre
at det videre arbeidet med MUSITs Ny IT-arkitektur skulle
opprettholdes som en prosjektorganisering inntil den nye
arkitekturen er på plass.

4. Koordineringsgruppene og deres
aktiviteter
Koordineringsgruppene er museenes møtearenaer i MUSIT.
De er ansvarlige for forankring ved museene og opprettelse
av fagfora og referansegrupper som de arbeider tett sammen
med for å realisere tiltakene i handlingsplanen, MUSITs
årsplan, og IT-arkitekturprosjektet. Medlemmer i
koordineringsgruppene blir oppnevnt av museene og følger
MUSITs styreperiode. Lederne for koordineringsgruppene blir
oppnevnt av styret.

©KHM. Madonna figur i tre. Middelalder.
Lisleherad_C8737.

I 2017 bestod Koordineringsgruppene i MUSIT av følgende personer:
Koordineringsgruppe for naturfag
 Torkild Bakken, Vitenskapsmuseet (NTNU)
 Heini Emilia Rämä, Tromsø museum – Universitetsmuseet (UiT)
 Jon Lønnve, Naturhistorisk museum (UiO) (fra 1. september 2017)
Eirik Rindal, Naturhistorisk museum (UiO) leder (frem til 1. september 2017 da han ble
frikjøp av MUSIT for å være produkteier, og prosjektleder for Felles kvalitetssystem).


Jenny Smedmark, Universitetsmuseet i Bergen (UiB) leder (fra 1. september 2017)

Koordineringsgruppe for kulturfag
 Wenche Brun, Arkeologisk museum (UiS)
 Asbjørn Engevik, Universitetsmuseet i Bergen (UiB)
 Stian Finmark (observatør fra Riksantikvaren)
 Birgit Maixner, Vitenskapsmuseet (NTNU)
 Monica Hansen, Tromsø museum - Universitetsmuseet (UiT)
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Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum (UiO) leder

Koordineringsgruppene har avholdt seks fellesmøter og behandlet enkeltsaker på sirkulasjon i
løpet av året. Natur og kulturfagene har funnet en arbeidsform som funger meget bra og har
bidratt til at samarbeid på tvers av fagene har utviklet seg ytterligere. Lederne for
koordineringsgruppene har hatt jevnlige arbeidsmøter med MUSITs daglige leder. I tillegg har
det blitt avholdt et felles møte mellom koordineringsgruppene og databasekoordinatorene ved
museene. Koordineringsgruppene har også vært involvert i rullering av MUSITs strategi.

4.1Koordineringsgruppenes handlingsplan for 2017
Handlingsplanen er koordineringsgruppenes redskap for å sikre kontinuitet og samordning ved
museene. Arbeidet med MUSITs Ny IT-arkitektur var hovedsatsingen i 2017 som i 2016, og ble
prioritert fremfor de øvrige tiltakene på handlingsplanen
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Handlingsplaner.

© KHM. Osebergfunn. Tønne. Vikingtid. C55000_21, C55000_210-211.

Museene og MUSIT har, i tillegg til arbeidet tilknyttet til MUSITs Ny IT-arkitekturprosjektet,
påbegynt arbeid med å utvide de felter som finnes innenfor MUSITs naturhistoriske databaser
som ønskes å deles med GBIF (Global Biodiversity Information Facility) og Artskart via
Artsdatabanken, oppdatering av stedsregister i gjenstandsbasen – arkeologi med nye
kommuneinndelinger, og arbeidet videre med å omforene referanselister
(termlister) i MUSITs Arkeologbasen.
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©NHM. Skilpadder.

Arbeidet med applikasjoner var bla.:
Geografiregisteret - naturhistorie
I 2016 hadde museene arbeidet med å oppdaterte MUSITs hierarkisk geografisk register som
inneholder de aller fleste land i verden, og i noen tilfelle også regioner (fylker) og kommuner,
kommet langt. I 2017 skulle dette arbeidet ferdigstilles, men ble satt på vent i påvente arbeidet
med MUSITs Ny IT-arkitektur, hvor det skal utarbeides et felles geografiregister for både naturog kulturfagene.
MUSIT, Botanikkbasen / Lavapplikasjonen og Moseapplikasjonen
Naturhistorisk museum (NHM) har arbeidet med kvalitetssikring og klargjøring av museets og
Universitetsmuseet i Bergen (UM) lav- og mosesamlingsdata for en migrering til MUSITs lav og
moseapplikasjonene. NHM materiale har blitt migrerte, men det gjenstår ennå en del arbeid før
UM materiale er migrert.
MUSIT, Zoologibasen / Entomologiapplikasjonen
Applikasjonen er blitt tilpasset slik at data fra samlinger som inneholder marine
evertebratgrupper kan registreres i applikasjonen. Vitenskapsmuseets (VM) marine
evertebratgrupper har blitt migrerte og NHM er i gang med å rydde i deres materiale for en
migrering i løpet av 2018.
MUSIT, Arkeologibasen. Migrering av universitetsmuseets i Bergen, middelalderbasen
Universitetsmuseets i Bergen, avdeling Brygge Museum, har gjennomført en vellykket migrering
av deres materiale og middelalderbasen til MUSITs Arkeologbase. Med dette har vi nå
innlemmet den siste store kulturhistoriske samlingen i MUSITs-systemet og gjort materialet
tilgjengelig for forskere i Norge og i utlandet.
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4.1.2 MUSIT-seminar
MUSITs årlig seminar ble avholdt den 23. - 24. oktober 2017, med over 60 deltakere jevnt
fordelt på naturfag og kulturfag. En økning på 10 personer fra i fjor.
Det ble lagt opp til et felles tverrfaglig program den første dagen. Den andre dagen startet med
separate møter for natur og kultur, og avsluttet med felles program. Av foredragsholdere kan
nevnes; Kevin Gosling fra Collections Trust i England som fortalt om
samlingsforvaltningsstandarden SPECTRUM, Katja Nicolaisen fra Museene i Akershus som delt
erfaringer med bruk av SPECTRUM, innlegg om ny oppstartet for prosjektet "Felles
kvalitetssystem for universitetetsmuseenes samlingsforvaltning» av Eirik Rindal og Susan
Matland, Dimitris Koureas koordinator for DISSCo i England og DISSCo – distributed system of
scientific collections, og Anne Moreau fra INRAP i Frankrike fortalt om et felles
dokumentasjonssystem som de bruker i Frankrike.
Tilbakemeldingen fra deltakerne var meget positiv. MUSIT-seminaret har blitt en area hvor
universitetsmuseene møtes for å diskutere fag og felles museumsrelaterte utfordringer.

© AM. Relieffspenner. Folkevandringstid. Rogland. S9181g, S6970, S9269.

5. Unimus.no
De naturhistoriske og kulturhistoriske samlingene tilgjengeliggjøres i egne portaler, og/eller i
Artskart og GBiF-Norge. Museene har, via MUSIT, ved årsskiftet 2017/2018, publisert nesten
1,4 million gjenstandsposter i Arkeologi-søk, har over 790 000 søkbart bilder i Fotoportalen
(www.unimus.no), og over 3 millioner objekt/belegg poster er tilgjenglig via GBiF og
Artskart/Artsdatabanken. I tillegg har Vitenskapsmuseet og Naturhistorisk museum gjennomført
et digitaliseringsprosjekt av deres herbariumsamlinger. Dette har resulterte i over 1 millioner
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bilder som i løpet av 2018 vil bli koblet opp mot gjenstandene, slik at de vil være søkbart i
MUSITs Fotoportal.
2017
Gjenstandsposter – arkeologi
Gjenstandsposter – nyere kulturhistoriske samlinger
Gjenstandsposter – numismatikk
Søkbart bilder i Fotoportalen
Objekt poster nedlastet til GBiF/Artskart-Artsdatabanken

1 393 638
118 607
140 046
792 000
3 247 625

Bilder i MUSITs applikasjoner - ikke søkbart

1 173 296

Oppdatere og utvikle MUSITs unimus.no web-sider
MUSITs unimus.no sider er utdatert. Det trenges en oppdatering og utvikling av profilen. På
grunn av andre prioriterte arbeidsoppgaver ble dette dessverre ikke fulgt opp i 2017.

6. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
6.1 Norsk Kulturråd, Norveigiana og Europeana
Norsk Kulturråd er en viktig samarbeids- og
nettverkbyggingsarena for MUSIT. Daglig leder og
leder for Koordineringsgruppe for kultur Espen
Uleberg deltok på KS-lab seminaret hvor Uleberg
holdt et innlegg om MUSIT og bruk av data.
MUSIT bidrar med tekniske løsninger for å levere
museenes kulturhistoriske data til Norvegiana og
Europeana (http://www.kulturradet.no/europeana)
via Norsk Kulturråd.
6.2 GBiF (The Global Biodiversity Information
Facility) og Artsdatabanken
Universitetsmuseenes naturhistoriske samlinger
tilgjengeliggjøres gjennom Artsdatabankens
portaler og GBiF-Norge. Samarbeidet med GBiF
og Artsdatabanken er avgjørende for at museene
skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Dessverre er
universitetsmuseenes data ofte blitt lite synlig når
de blir presentert av andre. Mussene er i dialog med
Miljødirektoratet og Artsdatabanken om bruk av
location Ider og felles termer.
©UM. 1988. Lycopersicon esculentum.
Innsamlet ved Havnesiloen, Stavanger. Rogaland.
Urn:catalog:BG:s:251574.
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6.3 Riksantikvaren
Riksantikvaren (RA) er en viktig samarbeidspartner for museene og MUSIT, og har i 2017 vært
observatør i Koordineringsgruppen for kulturhistorie, i fagfora for GIS og i referansegrupper
tilknyttet Ny IT-arkitektur. Dette samarbeidet fortsetter i 2018.
6.4 Dialog med Statens Kartverk om overtagelse av MUSITs stedsregisteret
MUSIT har opprettet et historisk register over matrikkelgårder i Norge. Dette registeret brukes
av stedvelgeren i arkeologisk gjenstandsbase. MUSIT var i dialog med Kartverket om videre
oppdatering og drift av dette registeret i 2016. Det ble satt opp på MUSITs årsplan for 2017 at
MUSIT ville fortsette dialogen om registeret i 2017. På grunn av andre prioriterte
arbeidsoppgaver ble dette dessverre ikke fulgt opp i 2017.

Forslag til vedtak: Den fremlagte årsberetningen vedtas med de kommentarer som kom frem i
møtet og oversendes årsmøtet.

© NHM. Hai.
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SEKRETARIATET FOR MUSIT

NOTATDATO:

26.01.2018
07.02.2018

2018

Forslag til årsplan for MUSIT 2018

MØTEDATO:

Forslag til årsplan for MUSIT 2018
Innledning
Formålet med MUSIT er å sikre drift, vedlikehold og utvikling av universitetsmuseenes felles
samlingsdatabaser. MUSITs systemer for samlingsdata skal støtte museenes kjerneoppgaver
innenfor forskning, formidling og forvaltning, og legge til rette for deling av data for forskning,
utdanning, forvaltning og allmennhet.
MUSITs årsplan bygger på MUSITs strategidokument 2018-2023, Handlingsplan for
Koordineringsgruppene, og arbeidet med prosjektet - felles kvalitetssystemet.

Hovedoppgaver for MUSIT i 2018 er:
Ferdig forhandle og inngå ny kontrakt om drift og vedlikehold av MUSITs
systemer med UiO/USIT
Driftsavtalen mellom MUSIT og UiO ved USIT er fra 2008. Arbeidet med å utarbeid en ny
kontrakt om drift og vedlikehold av MUSITs systemer med UiO/USIT er nesten i havn.
Ansvarlig: Styreleder og daglig leder

Konsekvensutredning av betydning av strukturelle endring i sektoren
Gjennomføring av en konsekvensutredning som belyser hvordan MUSIT vil bli påvirket av de
strukturelle endringer som skjer i sektoren. Det bør vurderes hvordan rollen som sentrale
forvalter av universitetetsmuseenes samlingsdata bør håndteres i fremtiden. Utredningen
planlegges gjennomført i løpet av 2018 og vil legges frem for årsmøtet i 2019.
Ansvarlig: Styre og daglig leder

MUSIT-samarbeidet; opptak nye institusjoner eller tilgang til MUSITs
systemer - Nedsettelse av arbeidsgruppe for å vurdere konsekvenser og vilkår
Nedsettelse av en arbeidsgruppe for å vurdere konsekvensene av å åpne for opptak av nye
institusjoner i MUSIT-samarbeid, eventuelt å gi tilgang til MUSITs systemer uten å være
medlem i samarbeidstiltak, og hva dette vil bety for MUSIT. Arbeidsgruppen skal også vurdere
vilkår for et eventuelt opptak eller bruk av systemet. Utredningen skal gjennomføres i løpet av
2018 og legges frem til årsmøtet 2019.
Ansvarlig: Styre og daglig leder
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Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene Hovedprosjekt
På oppdrag fra UHRM skal MUSIT lede et hovedprosjekt for et Felles kvalitetssystem for
universitetsmuseenes samlingsforvaltning. Prosjektet hadde oppstart høsten 2017 og vil vare
frem til høsten 2018. MUSIT har engasjerte Eirik Rindal (Naturhistorisk museum, UiO) som
prosjektleder.
Ansvarlig: Prosjektleder og Daglig leder
Oppstart: oktober 2017
Varighet: høsten 2018

Plan for avvikling av gamle Delphi-systemet
I forbindelse med IT-arkitekturarbeid skal de gamle løsningene utfases. Både USIT og MUSIT er
interessert å avvikle de gamle løsningene så fort som mulig, ikke minst på grunn av kostnader
ved å drifte to systemer samtidig. Dette blir en viktig satsing i 2018 hvor MUSIT og USIT må
jobbe tett sammen for å lage en plan for avvikling av de gamle klientene på en forsvarlig og
hensiktsmessig måte. Denne planen må sees i sammenheng med utvikling av det nye systemet,
og migrering av datasettene.
Ansvarlig: Koordineringsgruppene og daglig leder
Tid: 2018

MUSIT Seminar
Gjennomføre koordineringsgruppenes høstseminar.
Ansvarlig: Lederne for Koordineringsgruppene
Tid: Høsten 2018

Koordineringsgruppenes Handlingsplan for 2018
Utforming av handlingsplaner for koordineringsgruppene 2018.
Ansvarlig: Koordineringsgruppene

Forslag til vedtak: Forslag til årsplan for MUSIT 2018 vedtas og oversendes
årsmøtet.
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TEMA:

V-Sak 05/02-2018

NOTATDATO:
MØTEDATO:

26.01.2018
07.02.2018

2018

SEKRETARIATET FOR MUSIT
MUSIT-samarbeidet; opptak nye institusjoner eller tilgang til MUSITs systemer Nedsettelse av arbeidsgruppe for å vurdere konsekvenser og vilkår

MUSIT-samarbeidet; opptak nye institusjoner eller tilgang til MUSITs
systemer - Nedsettelse av arbeidsgruppe for å vurdere konsekvenser og vilkår
MUSIT er universitetsmuseenes felles IT-organisasjon som fastsatt i samarbeidsavtalen fra 2009
(revidert 2014). Samarbeidet omfatter 6 museer fra 5 universiteter. Siden avtale ble undertegnet i
2009 har omfang og kompleksitet av samlingsdataene fra museene økt betraktelig. Samtidig har
to av samarbeidsmuseene vokst ved at de har slått seg sammen med andre institusjoner;
Polarmuseet har blitt en del av Universitetsmuseet Tromsø, og Museum for universitets- og
vitenskapshistorie (MUV) ved UiO en nå del av Kulturhistorisk museum.
MUSIT har også utviklet et forhold til eksterne brukere. Universitetsmuseene har gitt Norsk
Institutt for Kulturminneforskning (NIKU), Riksantikvaren (RA), og fylkeskommunene tilgang
direkte i MUSITs systemer i forbindelse med registering av arkeologiskundersøkelse på oppdrag
fra museene. Innenfor enkelte faggrupper i natur har privatpersoner tilgang til å registrere
materiale direkte inn i MUSITs systemer. Andre institusjoner som Agder naturmuseum og
botanisk hage, og Norges Bank har brukt MUSITs systemer i forvaltning av deres samlinger
gjennom avtaler. Disse ordningene har blitt inngått fordi museene har ansett det som fordelaktig.
I 2017 ba Agder naturmuseum og botanisk hage om å bli tatt opp som et medlem i MUSIT.
Saken ble lagt frem for museumsdirektørene under dialogmøtet høsten 2017. Det ble en kort
diskusjon rundt hva som skulle være prinsippene ved et eventuelt opptak til MUSIT, og hvordan
vurdere hva som skal være grunnlaget for fastsetting av kontingentsatsen fremover.
På bakgrunn av dette skal det nedsettes en arbeidsgruppe for å vurdere konsekvensene av å åpne
for opptak av nye institusjoner i MUSIT-samarbeid, og hva dette vil bety for MUSIT. Det kan
også være aktuelt å gi andre institusjoner tilgang til å bruke MUSITs systemer uten å være
medlem i samarbeidstiltak. Arbeidsgruppen skal også vurdere vilkår for et eventuelt opptak eller
bruk av systemet. Utredningen skal gjennomføres i løpet av 2018 og legges frem til årsmøtet
2019.
Forslag til vedtak: Informasjon om nedsettelse av en arbeidsgruppe oversendes årsmøtet
som en orienteringssak.
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MØTEDATO:

2018

V-Sak 6/2-2018
SEKRETARIATET FOR MUSIT
Konsekvensutredning av betydning av strukturelle endring i sektoren

26.01.2018
07.02.2018

Konsekvensutredning av betydning av strukturelle endring i sektoren
MUSITs styret har fulgt arbeidet med gjennomgang av organisering av de sentraladministrative
oppgavene i kunnskapssektoren med stor interesse (Kunnskapssektoren sett utenfra. Rapport til
Kunnskapsdepartementet 6. januar 2016). CERES slåes sammen med BIBSYS og enkelte
oppgaver fra UNINETT. Etter hvert er det ønskelig at de øvrige 1.4-4 organisasjonene skal inngå
i ei slik sammenslåing.
MUSIT har en organisasjonsstruktur som kan sammenlignes med en 1.4-4 organisasjon. MUSIT
levere og utfører tjenester på vegne av universitetetsmuseenes og skal legge til rette for
tilgjengeliggjøring av deres datasett for bruk i forskning, forvaltning og formidling, både eksternt
og internt.
Styret ønsker å gjennomføre en utredning som belyser hvordan MUSIT vil bli påvirket av de
strukturelle endringer som skjer i sektoren. Det bør vurderes hvordan rollen som sentrale
forvalter av universitetetsmuseenes samlingsdata bør håndteres i fremtiden. Utredningen
planlegges gjennomført i løpet av 2018 og vil legges frem for årsmøtet i 2019.

Forslag til vedtak: Styret beslutter å gjennomføre en utredning av konsekvensene de
strukturelle endringene i sektoren vil få for hvordan MUSIT bør organisere sitt arbeid, og
oversender saken til årsmøtet som en orienteringssak.
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2018

O-Sak 07/02-2018
SEKRETARIATET FOR MUSIT
Forslag til valgkomité for kommende styreperiode 2019 - 2021
26.01.2018
07.02.2018

Forslag til valgkomité for kommende styreperiode 2019 - 2021
I henhold til MUSIT-vedtektene er det årsmøtet som velger en valgkomité som skal foreslå
representanter til MUSITs styre. MUSITs styre velges for en periode på tre år. For å sikre
kontinuitet i styret ble det på årsmøte i 2017 etablert en ordning for rullering som gjør at ikke
hele styret skiftes ut samtidig. Det ble vedtatt at noen av de sittende styremedlemmene sitter i en
toårsperiode, mens alle nye medlemmer sitter for en treårsperiode.

Tre av nåværende styrerepresentantene ble valgt i 2017 til å sitte frem til utgangen av 2018, de
resterende to medlemmer ble valgt frem til utgangen av 2019. I vedtektene for MUSIT står det at
«Ved siste årsmøte før utgangen av en styreperiode, velger årsmøtet en valgkomité som fremmer
forslag til styresammensetning overfor årsmøtet».
MUSITs styre ber årsmøtet om utpeke en valgkomité på inntil tre personer for å fremme forslag
til valg av tre nye styremedlemmer og varamedlemmer for en styreperiode på tre år (2019-2021).
Følgende blir foreslått oppnevnt som valgkomite for styreperioden 2019-2021:
 Pål Vegar Storeheier, Avdelingsdirektør for forskning og utviklingsarbeid, UiT,
 Reidar Andersen, Nestlederen for UHRM og museumsdirektør for Vitenskapsmuseet, og
 Siri S. Jansen, seniorrådgiver Universitetsmuseet i Bergen
Forslag til vedtak: Styret tar notatet til orientering.
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SAK NR:
FRA:
TEMA:
NOTATDATO:
MØTEDATO:

O-Sak 08/02-2018
SEKRETARIATET FOR MUSIT
MUSIT, utviklingsvirksomhet, kort status. 8. januar – 31. januar 2018
31.01.2018
07.02.2018
MUSIT – utviklingsvirksomhet, Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 8.
januar – 30. januar 2018

Dokumentasjon:


Ingen aktivitet i perioden.

Konservering:





Status: 1. versjon av konservering gjøres tilgjengelig for brukere den 1. februar. Den
inneholder ca. 80% av all funksjonalitet som modulen skal ha.
Fremover: Det legges opp til at det kommer to releaser til på konservering innen kort tid.
En release med to nye delhendelser, som gjøre at alle delhendelser uten fotografier er
med i modulen. Delhendelser med foto må som kjent vente til fotomodulen er på plass.
Det vil også komme en release på konservering som retter små feil og forbedrer
funksjonalitet.
Utfordringer: Sykdom og fravær har skapt noe forsinkelse.

Analyse:


Status: Ingen endringer siden sist. Flere museene har tatt i bruk løsningen.

Objekt:
 Status: Det blir et nytt møte i første halvdel av februar. Personmodulen er levert fra
gruppa og geografimodulen blir ferdig for overlevering til utvikler i løpet av
februarmøtet.

Media, og Lån:


Ingen aktivitet i perioden.

Møter:
 Felles koordineringsgruppe skal ha et møte den 13. februar. Viktigest sak
på agenda er arbeidet med utarbeiding av en plan for avslutning av gamle
Delphi applikasjon.
Annet:



USIT har fått godkjenning om et tech-lead/prosjektlederstilling for utviklingsteamet fra
UiO sentralt. Stilling blir utlyst om kort tid.
Etter konserveringsmodulen er ferdig, vil man rette feil og mangler i eksisterende
moduler. Det vil settes av 2-3 uker til dette arbeidet.

Forslag til vedtak: Styret tar notatet om status for MUSIT–utviklingsvirksomhet til
orientering.
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SAK NR:
FRA:
TEMA:

O-Sak 09/02-2018
SEKRETARIATET FOR MUSIT
Felles Kvalitetssystem, kort status av hva som er gjort i tidsrommet
8. januar – 31. januar 2018
NOTATDATO: 31.01.2018
MØTEDATO:
07.02.2018
Felles Kvalitetssystem, Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 08. januar –
31. januar 2018
Møter:
 Naturhistorisk museum og kulturhistorisk museum har blitt informert om prosjektet i
januar. Nå har alle museene fått informasjon om prosjektet.
 7. februar, Styringsgruppemøte. Sakspapirer og referatet fra møtet finnes på
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Felles_Kvalitetssystem.
Det vil bli forslått oppretning av 10 ny arbeidsgrupper.
Forslaget skal behandles på Felles Koordineringsgruppemøte den 12. februar.
Referansegruppene:
Alle referansegruppene ble oppnevnt i desember, og begynte sitt virke i januar. Arbeidet går godt
og gruppenes medlemmer viser stor entusiasme og interesse forarbeidet.
Avholdte møter:
Analyse
-innledning videomøte 18. januar. I første omgang skal det kartlegges rutiner for natur og kultur
hver for seg, og etterpå salmes for å se på muligheter for samkjøring.
-planlagt videomøte kultur 8. februar
-planlagt videomøte natur 9. februar
Mottak / Aksesjon
- innledning videomøte 12. januar
-videomøte 31. januar
Lån (inn og ut)
- innledning videomøte 16. januar
-planlagt heildagsmøte 21. februar
Tilgjengeliggjøring, og policy/samlingsplan
- innledning videomøte 12. januar
-planlagt heildagsmøte 20. februar
Videre: For å holde fremdriften i prosjektet vil det nå bli opprettet 10 nye referansegrupper, som
vil jobbe parallelt.
Utfordringer: Den største utfordringen i denne fasen er å få nok personer til å stille i
referansegruppene.
Forslag til vedtak: Styret tar notatet om status for Felles Kvalitetssystem til orientering.
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TEMA:
NOTATDATO:
MØTEDATO:

2018

D-sak 10/2-2018
SEKRETARIATET FOR MUSIT
Avslutningsplan for IT-arkitekturprosjektet
31.01.2018
7.februar 2018

Avslutningsplan for «IT-arkitekturprosjektet»
I 2015 startet MUSIT opp et prosjekt for å erstatte de eksisterende databaseløsninger med nye,
basert på nye arkitektur og moderne tankegang. Til dette arbeidet ble det gitt ekstraordinær
15 millioner NOK som en oppstartsbevilgning. Prosjektet ble kalt «MUSITs nye IT-arkitektur»
og ble formelt avsluttet den 30. juni 2017, og utviklingsarbeidet gikk over til å bli ivaretatt
gjennom de ordinære bevilgningene til MUSIT. Den videre utviklingen av systemet blir utført av
Universitetet i Oslos Senter for informasjonsteknologi (USIT). På årsmøte den 28. februar 2017
under V-sak 7/1-2017, ble MUSIT bedt om å legge frem en prosjektplan for fullføring av
utviklingen av det nye systemet, til neste årsmøte.

Utvikling og planarbeid i 2017
Siden årsmøtet er den delen av utviklingen som ble drevet på ekstrabevilgningen avsluttet og
sluttrapporten er tilgjengelig her: https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Ny_ITarkitektur_MUSIT_hovedprosjekt. Den videre utvikling av systemet skjer gjennom MUSITs
ordinære virksomhet i samarbeid med USIT. Fra 1. juli 2017 overtok USIT ansvaret for drift og
vedlikehold av de nye løsningene som var utviklet. Da det er knyttet stor usikkerhet til fremdrift
og utviklingstempo, har Koordineringsgruppene, i lag med USIT, valgt å bare planlegge for et
par moduler om gangen. Siden årsmøtet i 2017 har følgende moduler vært prioritert: Analyse (i
det opprinnelige prosjektet), Dokument, Konservering og deretter Objektmodulen. Etter den 30.
juni ble det ble bestemt å starte utviklingen av Konserveringsmodulen, fordi man anså at dette å
være en egnet modul for et overgangsprosjekt mellom utviklingsprosjektet og vanlig
driftsutvikling. Deretter vil man gå i gang med Objektmodulen, som er den største, og viktigest
modulen som skal utvikles.
Etter anbefaling fra årsmøtet i 2017 besluttet MUSITs styre at det videre arbeidet med MUSITs
Ny IT-arkitektur skulle opprettholdes med en prosjektorganisering inntil den nye arkitekturen er
ferdig utviklet. For å sørge for en best mulig overgang fra et eksterne finansiert prosjekt med
eksterne prosjektleder, til et prosjekt ivaretatt og ledet av USIT, besluttet MUSITs styre å prøve
ut en produkteierrolle fra 1. oktober 2017. Produkteier er MUSITs kontaktperson som arbeider
direkte mot USITs utviklere og har jevnlige møter for å kvalitetssikre arbeidet.
Plan for avvikling av det gamle Delphi-systemet
I forbindelse med IT-arkitekturarbeid skal de gamle løsningene fases ut. Både USIT og MUSIT
er interessert i å avvikle de gamle løsningene så fort som mulig, ikke minst på grunn av
kostnadene ved å drifte to systemer samtidig. Dette blir en viktig satsing i 2018 hvor MUSIT og
USIT må jobbe tett sammen for å lage en plan for avvikling av de gamle klientene på en
forsvarlig og hensiktsmessig måte. Denne planen må sees i sammenheng med utvikling av det
nye systemet, og migrering av datasettene.
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MUSITs Koordineringsgrupper vil ha hovedansvaret for å utarbeide og gjennomføre planen. De
er i startfasen av dette arbeidet og har som mål å levere en plan tidlig våren 2018.

Forslag til vedtak: Styre tar notatet til orientering og det oversendes årsmøtet som en
orienteringssak.
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