
 1 

MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

10.02. 2013/SBA 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 05. februar 2013 kl. 12.00-16.00  

Møtested: Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 

 

 

* 

 

Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Geir Mathiassen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), 

Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg (Universitetsmuseet i Bergen) og 

Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

Sak 01/13: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 22.11. 2012 

 

Innkalling, saksliste og referat fra møtet 22.11. 2012 ble godkjent. 

 

Tor Tønsberg meldte inn følgende sak under eventuelt: «Avslutning av etikettprosjektet-

botanikk».  

 

 

Sak 02/13: Møte med ny faggruppeleder for entomologi 

 

Førsteamanuensis Geir Søli ved NHM har påtatt seg oppgaven som faggruppeleder for 

entomologigruppa. Forventinger og arbeidet videre i gruppa ble diskutert. Tema som ble 

berørt: 

- Navnebaser, hva gjør vi med utenlandske navn? Navnekomiteene må oppdateres. 

- Benevning på samlinger og delsamlinger ved de ulike museene er ikke standardisert 

eller formalisert. Uansett: DUG må få oversendt kodene fra alle museene. 

Koordineringsgruppas medlemmer følger opp dette lokalt ved de respektive museene.  

- Unik kode knyttet til hvert individ, evt. hvilket kodesystem? 

- Ny-utviklet regneark for masseregistering og import er brukt for entomologi, verktøyet 

er svært nyttig. 

- Behov for spørringer og rapporter som fungerer i forhold til hierarkiet i navnebasene. 

Hvilke spørringer gjør du i museumsdatabasene, i Artskart og hos GBiF? 

 

 

Sak 03/13: Rapport fra MUSITs arbeidsgruppe «Ny IT-arkitektur» 

 

Vedlegg: Rapport, datert 04.02. 2013. 

 

MUSITs styre nedsatte i møte 20.09. 2012 (V-SAK 06/3-12) ei gruppe for å utrede ny IT-

arkitektur i MUSIT. Konklusjonene og forslagene gruppa kommer fram til skal legges fram 

for koordineringsgruppene før de oversendes styret.  
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Jarle Ebeling orienterte om arbeidet i gruppa, rapportens struktur og hovedkonklusjonene som 

omfatter: 

- Gruppa anbefaler at det gjøres et forarbeid med å beskrive arbeids-, informasjons- og 

dataflyten ved museene (virksomhetsarkitekturen) 

- Valg av teknologi; MUSIT må bevege seg bort fra dagens to-lags IT-arkitektur og 

over mot en tjenesteorientert flerlagsarkitektur, og bruk av webklienter  

- En skal vekk fra mange databaseløsninger med samme eller tilsvarende funksjonalitet. 

Samme funksjonalitet – samme IT-løsning – uavhengig av fagområde 

- Estimerte ressursbehov og kostnader ved overgang til ny IT-arkitektur tilsvarer ca 14 

årsverk 

- Det er behov for avklaring av MUSITs forhold til/samarbeid med DINA-prosjektet 

 

Koordineringsgruppe for naturhistorie berømmer arbeidet med rapporten og mener dette er et 

svært godt grunnlag for styret for å ta beslutning om «veien videre». Hovedkonklusjonene er 

framtidsretta, en kan være åpen for flere løsninger og en vil ikke være «solgt» til en Oracle-

base i bunn. En kan også justere kurs i forhold til hva som skjer internasjonalt. Noen deler av 

rapporten er av en slik teknisk karakter at koordineringsgruppas medlemmer ikke har 

kompetanse til å vurdere argumentasjon og konklusjon.  

 

Spørsmålet er hvordan dette skal/kan implementeres samtidig som DUG skal serve museene? 

Når må vi, når bør vi og når skal vi implementere? Hvor mye ressurser skal vi bruke på 

midlertidige løsninger inntil ny arkitektur er på plass? Hvilke overgangsordninger kan vi ha?  

 

Koordineringsgruppa er svært positiv til at det gjennomføres virksomhetsanalyser i museene. 

Det vil være bra for museene og MUSIT å få en felles forståelse for hva en skal 

«systemutvikle», og hvordan organisering og system henger sammen. Vi er imidlertid 

bekymret for den lange tidsperioden (1,5 år) som er satt av til virksomhetsanalysen. Her må 

det være mulig å effektivisere. Det kan kjøres parallelle prosesser ved flere museer. Vi 

anbefaler også sterkt å engasjere en prosessleder til å fasilitere arbeidet i museene. Vi har 

svært positiv erfaring med dette i arbeidet med behovsanalyse og overordnet 

kravspesifikasjon for felles forvaltningsløsning for naturhistorie. 

 

Vi registrerer at arbeidsgruppa peker på at dagens MUSIT (DUG) ikke er dimensjonert for å 

vedlikeholde alle databaser og applikasjoner som forvaltes i dag, og at ikke alle nødvendigvis 

skal være en del av MUSITs portefølje av IKT-løsninger i framtida. Det foreslås både utfasing 

og «tjenesteutsetting». Dette er forhold som de berørte fagmiljøene i museene må få uttale seg 

om. Vi regner med at muligheter og konsekvenser vil bli tydeligere når det er gjennomført 

virksomhetsanalyser i museene. Rapporten peker på at mer aktiv bruk av andre IT-miljø ved 

universitetene åpner for å øke kapasiteten, dette får vår tilslutning. 

 

Et nordisk samarbeid om artsnavn foreslås, dette er også lansert ved noen av museene og bør 

forfølges videre. 

 

Arbeidsgruppa åpner for at det kan velges ulike IT-løsninger for natur- og kulturhistorie i 

framtida. Museene med begge fagmiljøene er i utgangspunktet bekymret for en slik løsning 

og ønsker konsekvenser av et evt. slikt valg bedre belyst med hensyn på organisatoriske-, 

ressursmessige- og kompetansemessige forhold.  
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Sak 04/13: Handlingsplaner i et fireårs perspektiv 

 

Styret har bestilt endringer i arbeidet med handlingsplan (V-SAK 04/4-12). Det skal være 

klarere prioriteringer, bedre beskrivelse av ressursbehov og planene skal foreligge i et 

fireårsperspektiv. Koordineringsgruppene må utarbeide sine innspill innen utgangen av mai 

2013 slik at de kan behandles i styremøte 6. juni.   

 

Vedtak:  

Koordineringsgruppe for naturhistorie er i utgangspunktet svært positiv til at styret nå ønsker 

handlingsplaner som går over flere år. Dette behovet ble fremmet av gruppa i 2010 med 

forslag om at det utarbeides 3-års planer i tillegg til mer detaljerte årlige handlingsplaner. 

 

En er imidlertid bekymret for å sette i gang en så omfattende handlingsplanprosess nå før en 

vet hvordan styret tenker å følge opp utredningen om ny IT-arkitektur. En savner dessuten 

klare strategiske føringer fra styret i forhold til mål for virksomheten på kort og lengre sikt.  

 

Koordineringsgruppa ber sekretariatet for MUSIT om å ta med saken til styrets februarmøte 

og be om en ny vurdering av tidsplanen for arbeidet med fireårig handlingsplan. Solveig 

Bakken kontakter koordineringsgruppe for kulturhistorie for å høre om de også opplever 

samme «utakt» og utfordringer med denne bestillingen. 

 

 

Sak 05/13: Seminar for MUSIT naturhistorie 06.02. 2013 

 

Vedlegg: Program og deltakerliste for seminaret 

 

Solveig Bakken orienterte om program og opplegg for seminaret. 

 

Oppslutningen omkring seminaret er svært god. Det er 38 påmeldte deltakere inklusive fire 

inviterte innledere. Koordineringsgruppa diskuterte forventinger til dagen, fordeling av 

oppgaver og gruppas involvering.  

 

Solveig Bakken ønsker velkommen og leder første sesjon. Fridtjof Mehlum leder andre 

sesjon, og Geir Mathiassen oppsummerer og takker alle for bidrag og deltakelse. DUG v/Jarle 

Ebeling sørger for praktisk gjennomføring inkl. kontakt med hotellet. 

 

 

Sak 06/13: Møteplan 2013 

 

 

Møtedatoer i vårsemesteret: 10.04. og 27.05. 2013. 

 

 

Sak 07/13: Eventuelt 

 

Avslutning av etikettprosjektet-botanikk. 

Det er behov for ei arbeidsgruppe som kan ta de endelige beslutninger i etikettprosjektet 

(botanikk). Målet er å avslutte prosjektet i løpet av våren 2013. Koordineringsgruppas 

medlemmer melder tilbake til Tor Tønsberg hvem som representerer de respektive museene i 

gruppa.  
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Orienteringer 

 

Rapport fra arbeid med kvalitetsheving av karplantedata 

Vedlegg  

 

Koordineringsgruppa foreslo i møte 11.09. 2012 å benytte deler av MUSITs ubenyttede 

midler til arbeid med kvalitetsheving av karplantedata. Tre tiltak fikk tildelt midler med 

rapporteringsfrist 31.01. 2013. 

 

- migrering av gjenstående datasett for utenlandske karplanter ved Tromsø museum  

- kvalitetsheving av migrerte data til ny karplanteapplikasjon ved Vitenskapsmuseet  

- kvalitetsheving/georeferering av karplantedata ved Bergen museum  

 

Første del er ikke påbegynt pga kapasitetsproblemer hos DUG og NTNU Vitenskapsmuseet. 

Arbeidet tas opp nå. De to siste prosjektene er ferdigstilt og arbeidet har vært svært vellykket. 

Det er med relativt små ressurser oppnådd gode resultater og gode rutiner for 

kvalitetsheving/georeferering av karplantedata. 

 

 

Kort statusrapport fra arbeidet i faggruppene 

Solveig Bakken orienterte basert på mottatt rapport fra faggruppelederne. 

 

 

Samarbeid med Artsdatabanken om navn 

Solveig Bakken er blitt kontaktet av Artsdatabanken om behovet for samarbeid om 

artsnavnebasen når en går over fra en prosjektfase til driftsfase. Det må diskuteres om dette er 

en MUSIT-sak eller/og om det skal tas opp i UHRM-naturhistorie. Fridtjof Mehlum tar saken 

videre til NHMs direktør som har ansvar for første naturhistoriske møte i UHRM. 

 

 

Kunngjøring av tilskuddsmidler i Artsdatabanken 

Artsdatabanken kunngjør tilskuddsmidler til kartfesting av data samt arbeid med 

Artsnavnebasen. Museene oppfordres til å samarbeide om søknader.   

 

 

 

 
 


