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Saksliste styremøte: 
1. Oppsummering fra styremøte 19. februar 
 
2. Justering/presisering av notat om teknologiske valg etter innspill fra styret  
 
3. Oppstart av pilotprosjekt før ferdigstilling av rapporten 
 
4. Eventuelt 
 

Referat: 
 
1. Oppsummering fra styremøte 19. februar 
Susan informerte kort fra styremøtet. 
 
2. Justering/presisering av notat om teknologiske valg etter innspill fra styret 
Susan informerte videre om innspill fra styret om behov for justering av utredningen, 
spesielt for å tydeliggjøre begrunnelsen for anbefaling av relasjonsdatabase istedenfor 
triplestore. For å unngå for mye omskrivning av utredningene, vil det bli utarbeidet et 
notat som presiserer anbefaling, og mulighet for senere migrering fra relasjonsdatabase til 
triplestore. 
 
3. Oppstart av pilotprosjekt før ferdigstilling av rapporten 
Styret har gitt sin tilslutning til at styringsgruppen kan beslutte oppstart av pilotprosjekt 
før rapporten fra planleggingsfasen ferdigstilles. Videre at det er opp til styringsgruppen å 
beslutte hva som må være på plass av dokumentasjon med mer for å kunne beslutte 
oppstart.  
 



Universitetet i Oslo Referat 
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

 

 

 2 MUSIT Ny IT-arkitektur, Planleggingsfasen. Styringsgruppemøte 24.02.2016. Referat  

 

Det kom innspill fra Torkel om at det er viktig å få synliggjort/visualisert hvordan ny 
løsning vil se ut og hvordan samspillet mellom eksisterende og nytt system vil bli, på et så 
tidlig tidspunkt som mulig.  
Prosjektleder informerte om hvilket underlag som må ferdigstilles før start av pilot kan 
besluttes. Prosjektet forsøker å få ferdigstilt dette slik at styringsgruppemøte for beslutning 
av oppstart kan holdes før påsken. 
 
Styringsgruppe for piloten ble diskutert, videre om denne styringsgruppen skal oppnevnes 
før rapporten fra planleggingsfasen er ferdigstilt eller ikke. Det ble argumentert med at det 
vil være unødvendig komplisert å ha to styringsgrupper i perioden fra pilot starter til 
rapporten er ferdigstilt, og at styringsgruppen for planleggingsfasen kan fungere som 
styringsgruppe for piloten i dette tidsrommet.  
 
Besluttet: Prosjektet ferdigstiller underlag for beslutning av oppstart av pilot, 
og sender dette til styringsgruppen. Styringsgruppen godkjenner oppstart på 
eget styringsgruppemøte. Styringsgruppen for planleggingsfasen skal fungere 
som styringsgruppe for piloten inntil rapport fra planleggingsfasen er ferdig. 
 
4. Eventuelt 
 
Referent: Line Arild Sjo  
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