
Oslo, 13.9.2013 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
 
Merk tid og sted! Møtet avholdes den 19. september, kl. 11.00–16.00 i VilVite-senteret, Thormøhlensgate 51 
(http://www.vilvite.no/). Senteret ligger nedenfor Nygårdsparken ut mot Puddefjorden, like ved 
Høyteknologisenteret ved gamle Nygårdsbroen. Rommet vi skal være i er VilStyre i 3.etg 
(http://www.vilvite.no/events-konferanse/motefasiliteter/). 
 
Saksliste 
V-sak 01/3-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 6.6.2013 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
V-sak 02/3-13 Ny avtale og nye vedtekter for MUSIT 

 Sakspapirer: Saksnotat og reviderte forslag til avtale og vedtekter  
 Forslag til vedtak: 

Den reviderte avtaleteksten og vedtektene oversendes årsmøtet med forslag om at de 
godkjennes av de samarbeidende universitetene. 

 
D-sak 03/3-13 Oppfølging av vedtak i V-sak 03/2-13 om arbeid med virksomhetsanalysen 
 Sakspapirer: Saksnotat 
 
O-sak 04/3-13 Tertialrapporter 
 Sakspapirer: Regnskap, budsjett og timerapportering 
  
D-sak 05/3-13 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 
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Oslo, 10.6.2013 

Referat fra styremøtet i MUSIT 6.6.2013 
 
Til stede: Henrik von Achen (UM), Axel Christophersen (VM), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), Siri Jansen 
(UiB), Karl Kallhovd (KHM), Arne Johan Nerøy (AM), Lars Oftedal (UiO), Pål Vegar Storeheier (UiT, 
styreleder) og Nils Valland (Artsdatabanken). 
 
Styret godkjente at Fridtjof Mehlum møtte for Arne Bjørlykke (NHM) og at Susan Matland deltok som 
observatør. Arne Bjørlykke (NHM), Anne K. Dahl (NTNU) og Marit Hauan (TMU) var forhindret fra å møte. 
 
Saksliste 
V-sak 01/2-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 21.2.2013 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
V-sak 02/2-13 Evaluering av MUSIT 
 Styret hadde en god og konstruktiv debatt omkring tiltakene som var foreslått i 

rapporten "Evaluering av MUSIT" og likeledes i "Utredning av ny IT-arkitektur". 
 
  I forbindelse med evalueringsrapporten var det bl.a. enighet om at man ville arbeide 

for å få ansatt en daglig leder i MUSIT, at man måtte skille bedre mellom bestiller 
og utfører i MUSIT og at produkteierrollen måtte klargjøres. Det var ikke fullstendig 
enighet i synet på om man burde ha én eller to koordineringsgrupper, men styret så 
klart fordelen med å bedre koordinere arbeidet i koordineringsgruppene og 
faggruppene, ikke minst ville det være en kostnadsbesparelse ved å ha kun én 
koordineringsgruppe. 

 
Styret debatterte også styrets størrelse og rolle og det var ikke noen sterke 
motforestillinger om å ha et mindre styre med ekstern deltakelse. Noe av 
diskusjonen gikk på om man burde ha IT-kompetanse i styret eller om den 
kompetansen kunne, eller burde, dekkes av daglig leder. I forbindelse med styrets 
størrelse og rolle kunne man se på om årsmøtets sammensetning og rolle kunne 
endres noe, slik at, for eksempel, museumsdirektørene kunne representere 
eierinstitusjonene i årsmøtet, ev. delta på årsmøtet sammen med andre representanter 
for eierinstitusjonene. 

 
Styret diskuterte, men kom ikke til noen konklusjon i spørsmålet om faggruppene 
burde erstattes med mer rendyrkete prosjekt. Den faglige forankringen faggruppene 
står for er viktig, men man kunne muligens se på om faggruppene i større grad 
kunne fungere som referansegruppe eller prosjektstyringsgruppe i 
utviklingsprosjektene. 

 
Når det gjaldt finansiering av nye MUSIT og ikke minst overgangen til ny IT-
arkitektur var styret klar på at grunnfinansieringen til MUSIT måtte komme fra 
eierinstitusjonene. Disse må ansvarliggjøres i forbindelse med det arbeidet MUSIT 
gjør med å bygge forsknings-, forvaltnings- og formidlingsinfrastruktur for 
universitetene, forvaltningen i staten og fylkeskommunene og samfunnet som 
helhet. Dette betyr derimot ikke at man ikke bør søke andre finansieringskilder som 
for eksempel Kunnskapsdepartement, eller se på muligheten for å inngå samarbeid 
på utvalgte områder med andre institusjoner, enten nasjonalt og/eller internasjonalt. 

 
På bakgrunn av diskusjonen vedtok man å sette ned et arbeidsutvalg med oppgave å 
komme med forslag til ny avtaletekst og mandat for MUSIT.  
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Styret var usikre på om man burde sette i gang arbeidet med en virksomhetsanalyse 
før mandat og ny avtaletekst var foreslått. Forslaget til vedtak om å sette i gang 
virksomhetsanalysen som sekretariatet hadde foreslått ble således ikke vedtatt, men 
styret kommer tilbake til saken i sitt neste møte. Resultatet av virksomhetsanalysen 
som koordineringsgruppen for naturhistorie har fått utført oversendes styret, slik at 
alle får en pekepinn om hva et slikt arbeid omfatter og medfører. 

 
Vedtak: 
1. Det nedsettes et arbeidsutvalg bestående av 4-5 personer som får som 

oppgave og utarbeide forslag til mandat og ny avtaletekst for MUSIT. 
Styreleder i MUSIT leder arbeidsutvalget. I tillegg skal det være minst én 
person med kulturhistorisk og én person med naturhistorisk forankring i 
utvalget. Daglig leder i Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT er sekretær 
for utvalget. Museene bes om å sende inn forslag på medlemmer til utvalget 
innen 20. juni 2013. 

 
 

2. Forlagene til avtaletekst og mandat for MUSIT sendes ut på høring til 
styrets medlemmer senest 1. september 2013 med tanke på behandling i 
styremøtet den 19. september. 

 
3. Forslag til avtaletekst og mandat legges fram i et ekstraordinært årsmøte i 

oktober med tanke på vedtak og underskrivelse innen 31.12.2013. 
 
 
V-sak 03/2-13 Disponering av ubrukte lønnsmidler 
 Med bakgrunn i arbeidet med nye MUSIT og spesielt virksomhetsanalysen, ble sekretariatets 

forslag til disponering av ledige lønnsmidler ikke vedtatt. Styret vedtok isteden følgende: 
  Ubrukte lønnsmidler i 2013 avsettes til arbeidet med virksomhetsanalysen. 

Arbeidet med analysen bør foregå parallelt i alle museene. Det engasjeres en 
ekstern prosessleder til å fasilitere analysen i museene og til å sammenfatte 
analysene i ett dokument. 

 
V-sak 04/2-13 Mandat for faggruppe osteologi 

Vedtak: Det opprettes en faggruppe osteologi. Mandatet til faggruppen ble vedtatt med 
noen mindre endringer. 

 
D-sak 05/2-13 Valg av Creative Commons-lisenser 

Saken ble diskutert og belyst fra flere sider i møtet. Styret ønsket at MUSIT i et brev 
til UHRM ber om råd når det gjelder museenes lisensiering av data og spesielt bilder 
som gjøres offentlig tilgjengelig. Hvilke prinsipper bør, og må, man følge i henhold 
til gjeldende lover og regelverk, bl.a. offentlighetsloven og St.meld. 53, om 
viderebruk av offentlige data? Bakgrunnen for brevet er et ønske om en felles 
politikk og tilnærming i museene. 
 
Nils Valland opplyste om at Artsdatabanken hadde arbeidet med tilsvarende 
problemstilling i forbindelse med Artdatabankens webpublisering av data og bilder. 

 
D-sak 06/2-13 Arbeid med rangerte tiltak i et fireårsperspektiv 

Styret diskuterte koordineringsgruppenes innspill til styrets tidligere vedtak i saken, 
og konkluderte med at man ville be koordineringsgruppene om kun å utarbeide 
handlingsplaner for 2014 nå i første omgang. Bakgrunnen for dette er at man er inne 
i en prosess med utarbeidelse av mandat og ny avtale for MUSIT, noe som gjør det 
vanskelig å foreta strategiske valg i et lengre tidsperspektiv, før man vet hva 
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mandatet til MUSIT blir. Det er også vanskelig for styret å prioritere oppgaver før 
man har sett resultatet av virksomhetsanalysen. Det bør dessuten være det nye 
styrets oppgave å utarbeide en strategi for nye MUSIT på bakgrunn av den nye 
avtaleteksten og mandatet. 

 
I diskusjonen rundt rangerte tiltak i et fireårsperspektiv ble det understreket at 
prosessen med å utvikle løsninger for flere samlinger og fagområder ikke måtte 
stoppe opp, og at svaret til koordineringsgruppene burde gi en beskrivelse av status 
og videre prosess fram mot en ny avtale, et nytt styre og en strategi for MUSIT. 

 
O-sak 07/2-13 Tertialrapporter 
 Tatt til orientering. Koordineringsgruppene berømmes for gode og informative rapporter. 
  
O-sak 08/2-13 Webstatistikk 
 Tatt til orientering. Statistikkene er veldig nyttige. 
  
D-sak 09/2-13 Eventuelt 
 Det ble besluttet at neste styremøtet avholdes den 19. september som et fysisk møte i 

Bergen. 
 
 
Jarle Ebeling 
referent 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 02/3-13 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: NY AVTALE OG NYE VEDTEKTER FOR MUSIT 

DATO: 13. SEPTEMBER 2013 

CC:  

Ny avtale og nye vedtekter for MUSIT 
 
Innledning 
I løpet av høsten skal ny avtale om samarbeidstiltaket MUSIT legges fram for de aktuelle 
universitetene. For å ha god kunnskap om hvordan MUSIT bør organiseres, driftes og 
videreutvikles, nedsatte Universitets- og høgskolerådets museumsutvalg (UHRM) i sitt møte den 29. 
mai 2012 en komité som skulle vurdere om MUSIT har oppnådd målsettingene i formålsparagrafen 
(paragraf 1), om MUSIT har hatt en balansert innsats mellom fagområder og museer, forholdet 
mellom styre, koordineringsgrupper og de enkelte prosjektene og ledelsen i MUSIT og forholdet til 
styret. 
 
Evalueringskomiteen leverte sin rapport 21. mai, og den ble lagt fram for i UHRM i deres møte den 
28. mai og i MUSIT sitt styre den 6. juni. MUSITs styre vedtok da følgende (V-sak 02/2-13): 
 
1. Det nedsettes et arbeidsutvalg bestående av 4-5 personer som får som oppgave og utarbeide 

forslag til mandat og ny avtaletekst for MUSIT. Styreleder i MUSIT leder arbeidsutvalget. I tillegg 
skal det være minst én person med kulturhistorisk og én person med naturhistorisk forankring i 
utvalget. Daglig leder i Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT er sekretær for utvalget. Museene 
bes om å sende inn forslag på medlemmer til utvalget innen 20. juni 2013. 

2. Forlagene til avtaletekst og mandat for MUSIT sendes ut på høring til styrets medlemmer senest 
1. september 2013 med tanke på behandling i styremøtet den 19. september. 

3. Forslag til avtaletekst og mandat legges fram i et ekstraordinært årsmøte i oktober med tanke 
på vedtak og underskrivelse innen 31.12.2013. 

 
Per 20. juni hadde museene sendt inn forslag på følgende personer til Arbeidsutvalget: 
• Arne Bjørlykke (NHM/UiO) 
• Tove Eivindsen (VM/NTNU) 
• Mari Høgestøl (AM/UiS) 
• Siri Jansen (UM/UiB) 
• Espen Uleberg (KHM/UiO) 
 
Med styreleder, Pål Vegar Storeheier (UiT), bestod utvalget av 6 personer. 
 
Arbeidsutvalget hadde et heldagsmøte den 14. august, hvor utkast utarbeidet av sekretariatet for 
MUSIT ble diskutert. Utkastene var blant annet basert på avtale og vedtekter for FS (Felles 
studentsystem), som også er et en såkalt § 1-4 (4)-lignende tiltak. 
 
På bakgrunn av diskusjonen ble det utarbeidet omarbeidede utkast til avtaletekst og vedtekter, 
som medlemmene av utvalget har kommentert per e-post. De omarbeidede utkastene og e-post-
korrespondansen ble sendt styrets medlemmer 2. september. Disse omarbeidede utkastene 
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inneholder flere alternativer på en rekke punkter, blant annet når det gjelder styrets 
sammensetning og oppgaver, forholdet mellom bestiller og leverandør (USIT/UiO og MUSIT), og 
hvorvidt MUSIT fritt skal kunne bestille drifts- og utviklingsoppdrag av andre enn USIT. 
 
 
Diskusjon 
Sekretariatet har tatt stilling til de ulike alternativene fra arbeidsgruppen, og utarbeidet avtaletekst 
og vedtekter som ikke inneholder alternativer. Av de vedlagte forslagene går det fram at 
sekretariatet foreslår: 

A. Omlegging til et kompetansebasert styre på 5 personer som er valgt av årsmøtet. 
Bakgrunnen for dette er følgende: 

o Omlegging til et kompetansebasert styre med færre medlemmer ble foreslått i 
evalueringen av MUSIT for at styret skal ha bredere kompetanseprofil og ha en mer 
operativ størrelse.  

o Det er universitetene som er avtaleparter i samarbeidstiltaket MUSIT, og et 
museumsbasert styre der museumsdirektørene utgjør styret, vil trolig ikke være 
ønsket styresammensetning fordi styret da vil ha begrenset kompetanseprofil og 
evne til å gjøre gode strategiske valg. 

o Et styre på fem personer der majoriteten av styret består av museumsdirektører, 
anses av samme årsak også for å være en uhensiktsmessig styresammensetning. 

B. At drifts- og utviklingsoppdrag primært forankres i USIT. 
Bakgrunnen for dette er følgende: 

o Dersom man legger alle utviklingsarbeid ut på anbud, vil prisingen av tjenester 
trolig øke betydelig for å ta høyde for en driftsmodell med langt mindre 
forutsigbarhet. USIT pleier ikke å konkurrere om anbud på det åpne markedet, og 
vil trolig heller ikke være interessert i dette i forhold til MUSIT. 

o Evalueringsrapporten peker på at MUSIT i hovedsak har oppnådd målsettingene i 
formålsparagrafen til samarbeidstiltaket, men påpeker at utviklingsarbeider har tatt 
for lang tid. Evalueringsrapporten mener at dette i hovedsak skyldes uavklarte roller 
og ansvar innenfor MUSIT og mellom MUSIT og USIT. Dette kan avhjelpes med et 
tydeligere skille mellom bestiller (daglig leder + styret) og leverandør. 

o Det er viktig å sikre en stabil organisering av utviklingen og driften av nasjonale, 
vitenskapelige samlinger.  

o Systemene som utvikles for MUSIT er til dels meget komplekse og krever betydelig 
domenekunnskap i tillegg til teknologisk kunnskap. Gjennom tett og mangeårig 
samarbeid mellom museene og utviklerne ved UiO/USIT har man bygd opp denne 
type gjensidig kunnskap. Det vil være uheldig dersom den videre driften og 
utviklingen av MUSIT skal bli overlatt til den vilkårlighet anbudskonkurranser vil 
kunne introdusere både innen drift og utvikling. 

C. Opprettelse av et tydeligere skille mellom bestiller (daglig leder og styret for MUSIT) og 
leverandør ved at daglig leder rapporterer til styreleder i faglige spørsmål og 
universitetsdirektør i administrative spørsmål. 
Bakgrunnen for dette er følgende: 

o Evalueringen av MUSIT ønsket et tydeligere skille mellom bestiller og leverandør. 
En organisering der daglig leder ikke rapporterer til IT-direktør, ivaretar et skille 
mellom bestiller og leverandør. Styresammensetningen med et kompetansebasert 
styre vil også være den modellen som skiller klarest mellom bestiller og leverandør. 

 
Arbeidsutvalgets forslag om at daglig leder skal være en åremålsstilling er utelatt fra sekretariatets 
forslag etter råd fra både Universitetet i Oslo og personaladministrasjon ved UiT Norges arktiske 
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universitet. Etter deres vurdering gir forskriften til tjenestemannsloven adgang for å gjøre dette1, 
men det gjøres kun i spesielle tilfeller og FAD må gi særlig tillatelse i det enkelte tilfelle. Det er, for 
sekretariatet, vanskelig å se at fordelene ved å ansette daglig leder i en åremålsstilling overstiger 
ulempene.  
 
De viktigste diskusjonspunktene i de nye utkastene er markert med gult. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Den reviderte avtaleteksten og vedtektene oversendes årsmøtet med forslag om at de 
godkjennes av de samarbeidende universitetene. 

                                                      
1 § 3. Åremålsstillinger og utdannelsesstillinger. Lovens § 3 nr. 3. Den øverste administrative leder for en virksomhet kan tilsettes på åremål 
når lederoppgavene krever at vedkommende i særlig grad må ha evner og muligheter for faglig eller administrativ nyorientering. Åremål 
nyttes ikke når virksomheten i hovedsak har kontrollerende funksjoner overfor arbeids- eller næringsliv, eller hvor det forøvrig er særlig 
viktig at lederen har en uavhengig stilling. 



Samarbeidstiltaket MUSIT - Avtalen 
 

Side 1 av 3 

Avtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon 
(MUSIT)  
 
1. Innledning 

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er et samarbeidstiltak med formål å drifte, 
vedlikeholde og utvikle felles dataløsninger for museenes samlingsdatabaser, og å legge til 
rette for deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. 
 
2. Avtaleparter 

De institusjoner som til nå deltar i samarbeidstiltaket inngår med dette herværende 
samarbeidsavtale om bruk, drift og utvikling av de til enhver tid operative databaser og 
applikasjoner, i det følgende kalt Samarbeidstiltaket MUSIT 
 
Avtaleparter per 1. januar 2014 er: 
 

- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
- Universitetet i Bergen 
- Universitetet i Oslo 
- Universitetet i Stavanger 
- UiT Norges arktiske universitet 

 
Alle universiteter som har ett eller flere universitetsmuseer har i utgangspunktet rett til å 
slutte seg til avtalen, og å ta i bruk MUSITs portefølje av databaseløsninger og applikasjoner. 
 
Andre universitet og høgskoler kan søke om å slutte seg til avtalen og ta i bruk 
databaseløsningene og applikasjonene. 
 
Alle institusjoner som tar i bruk de felles løsninger som utvikles har plikt til å delta i 
Samarbeidstiltaket MUSIT. 
 
3. Organisering 

Samarbeidstiltaket MUSIT organiseres som et tiltak etter mønster av § 1.4 (4) i lov om 
universitet og høgskoler. Samarbeidstiltaket er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo, 
og dataløsningene driftes og vedlikeholdes for MUSIT av Universitetet i Oslo (UiO), 
Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT). 
 
Tiltaket skal ha et eget styre som ikke er underlagt UiOs styringsordninger i faglige spørsmål. 
 
Tiltaket skal videre ha en daglig leder som er ansvarlig overfor styret i MUSIT og som 
rapporter til styreleder for MUSIT i faglige spørsmål. I personalmessige og rent administrative 
forhold, rapporterer daglig leder til øverste administrative ledelse ved universitetet.  
 
Driften av § 1.4 (4)-enheter, og lignende enheter, følger de administrative reglene ved UiO for 
de områdene UiO stiller ressurser til disposisjon, herunder personalforvaltning, IT-sikkerhet, 
fysisk sikkerhet og økonomiforvaltning. 
 
4. Økonomiske forpliktelser 



Samarbeidstiltaket MUSIT - Avtalen 
 

Side 2 av 3 

Medlemsinstitusjonene (avtalepartene) i Samarbeidstiltaket MUSIT skal dekke alle utgifter 
gjennom et årlig bidrag til tiltaket i samsvar med det budsjett og den fordelingsnøkkelen 
årsmøtet fastsetter for hvert virksomhetsår. 
 
Bidragene skal innbetales forskuddsvis til UiO innen 1. mai hvert år. 
 
Den enkelte medlemsinstitusjon dekker selv sine utgifter til datakommunikasjon og utgifter 
til anskaffelse og drift av institusjonsinternt utstyr. 
 
Samarbeidstiltaket skal følge gjeldende regler og prosedyrer ved UiO ved anskaffelser og 
økonomiske forpliktelser som inngås med andre. 
 
5. Rettigheter og plikter 

Medlemsinstitusjonene som har oppfylt sine forpliktelser i henhold til punkt 4 ovenfor, har 
rett til å bruke de tilgjengelige tjenester fra Samarbeidstiltaket MUSIT. Dette omfatter blant 
annet nye versjoner av databaser og applikasjoner med dokumentasjon og andre tjenester. 
 
Medlemsinstitusjonene forplikter seg til å følge opp de retningslinjer styret fastsetter når det 
gjelder bruk av databasene og applikasjonene. 
 
Den enkelte institusjon har til enhver tid eierskap til sine data med de rettigheter det 
medfører. 
 
6. Samarbeidstiltakets organer 

Samarbeidstiltaket har følgende faste organ: årsmøtet, styre og én til to 
koordineringsgrupper. Årsmøtet fastsetter vedtekter for tiltaket og velger styre i henhold til 
bestemmelser i avtalen og vedtektene. I tillegg skal tiltaket ha en daglig leder. 
 
Ved siste årsmøte før utgangen av en styreperiode, velger årsmøtet en valgkomité som 
fremmer forslag overfor årsmøtet på valg av styre.  
 
Årsmøtet har møte én gang per år. Alle institusjoner som er medlemmer av 
Samarbeidstiltaket MUSIT deltar i årsmøtet med inntil to representanter. Hver institusjon har 
kun én stemme i årsmøte.  
 
Styret velges for en periode på 3 år. 
 
7. Utmelding av samarbeidstiltaket 

Dersom noen av medlemsinstitusjonene ønsker å trekke seg fra samarbeidet, skal dette 
meddeles skriftlig de øvrige partene senest ett år i forveien. Forpliktelser i henhold til punkt 4 
i denne avtalen skal være oppfylt, før en institusjon kan forlate samarbeidet.  
 
8. Endring av avtalen 

Denne avtalen kan endres etter forhandlinger mellom avtalepartene. Endring forutsetter 2/3 
flertall blant deltakende institusjoner, etter reglene om stemmevekt som gjelder for årsmøtet, 
jf. punkt 6. 
 
Samarbeidstiltaket kan avsluttes når avtalepartene er enige om det. Medlemsinstitusjonene er 
ansvarlig for at Samarbeidstiltaket MUSITs forpliktelser er dekket når samarbeidet avsluttes. 



Samarbeidstiltaket MUSIT - Avtalen 
 

Side 3 av 3 

 
Samarbeidstiltaket MUSITs sin kontaktbeholdning tilbakebetales medlemsinstitusjonene i 
forhold til deres respektive bidrag.  
 
 

Oslo, dd.mm.ååå    <sted>, dd.mm.ååå 
  

 
------------------------------------------  ------------------------------------------------- 
Signatur     Signatur 

 
  
       Navn med blokkbokstaver: 
  

<navn>     Tittel: 
daglig leder MUSIT  

       Institusjon: 
 



Samarbeidstiltaket MUSIT - Vedtekter 
 

Side 1 av 3 

Vedtekter for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)  
 
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet for MUSIT og gjelder fra 1. januar 2014. 
 
1. Formål 

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er et samarbeidstiltak med formål å drifte, 
vedlikeholde og utvikle felles dataløsninger for museenes samlingsdatabaser, og å legge til 
rette for deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. 
 
2. MUSITs oppgaver 

MUSITs viktigste oppgaver er å 
- sikre drift, vedlikehold og videreutvikling av dataløsningene som er etablert, 
- legge til rette for deling av data for ulike brukere innen forskning, utdanning, 

forvaltning og allmennhet, 
- i samarbeid med museene, vurdere eksisterende dataløsninger, utrede behov for nye 

databaseløsninger og bidra til å finne løsninger på disse behovene 
 
3. Samarbeidstiltakets organer 

Samarbeidstiltaket har følgende faste organer: årsmøtet, styret og to koordineringsgrupper. I 
tillegg skal tiltaket ha en daglig leder. 
 
4. Årsmøtet 

Årsmøtet har møte én gang per år i februar. Årsmøtet innkalles skriftlig med minst 14 dagers 
varsel. 
 
Årsmøtet har møte én gang per år. I årsmøtet møter inntil to representanter for hver 
institusjon som er medlem av tiltaket. Hver institusjon har kun én stemme i årsmøtet. 
 
Årsmøtet ledes av styrets leder. 
 
Årsmøtet skal 

- velge styre 
- velge valgkomité 
- behandle eventuelle forslag til endringer av vedtektene 
- fastsette hvordan utgiftene til samarbeidstiltaket skal fordeles mellom 

medlemsinstitusjonene 
- behandle og avgi uttalelse om styrets budsjett, årsmelding og regnskap 
- behandle andre saker som styret legger fram til behandling 
- godkjenne andre institusjoner sin deltakelse i samarbeidstiltaket 

 
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte ved beslutning i styret eller dersom minst 1/3 av 
medlemsinstitusjonene krever det. 
 
5. Styret 

Styret velges av årsmøtet og består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer i numerisk 
rekkefølge. Styreleder og nestleder utpekes samtidig av årsmøtet. Dog kan årsmøtet supplere 
styret eller skifte ut styremedlemmer eller varamedlemmer ved behov. 
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Styrets sammensetning må være slik at den dekker ønsket kompetanse for styrets 
arbeidsområde, dvs. bl.a. museumsfaglig kompetanse, IT-kompetanse, kompetanse innen 
offentlige anskaffelser og forankring i museenes eierinstitusjoner. 
 
Ved siste årsmøte før utgangen av en styreperiode, velger årsmøtet en valgkomité som 
fremmer forslag overfor årsmøtet på valg av henholdsvis styreleder, nestleder, 3 
styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Ved behov for supplering eller utskifting i styret i 
styreperioden, trer den sist oppnevnte valgkomité igjen i funksjon.  
 
Styret velges for en periode på 3 år. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er 
styreleders stemme avgjørende.  
 
Styret innkalles med minst 14 dagers varsel. 
 
MUSITs styre har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for 
samarbeidstiltaket, innenfor rammer gitt i regelverk og årsmøtets beslutninger. Dette ivaretas 
ved at styret selv tar stilling til: 

- samarbeidstiltakets strategi og overordnede faglige prioriteringer 
- budsjett og hovedfordeling 
- saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning 
- årsberetning og regnskap 
- organisering av samarbeidstiltaket utover det som er beskrevet i avtalen og 

vedtektene 
- ønsker om deltakelse i samarbeidstiltaket 
- avtaler med UiO og leverandører 
- styret innstiller til UiO som ansetter daglig leder 
- instruks for daglig leder 

 
6. Koordineringsgruppene 

Styret oppnevner to koordineringsgrupper, én for kulturhistorie og én for naturhistorie, 
inkludert ledere for de to gruppene. Koordineringsgruppene skal bidra i utviklingen av MUSIT 
og sikre jevnlig kontakt mellom Samarbeidstiltaket MUSIT og brukermiljøene. Daglig leder er 
sekretær for koordineringsgruppene, og koordinerer og presenterer gruppenes planer 
overfor styret.  
 
Koordineringsgruppene utarbeider én felles handlingsplan for MUSIT som legges fram for 
styret. Utover dette bestemmer styret hvilke oppgaver som legges til koordineringsgruppene, 
og fastsetter nærmere mandat for gruppene. 
 
Koordineringsgruppene skal settes sammen med representanter for de samarbeidene 
institusjonene slik at de samlet dekker det faglige og organisatoriske mangfoldet i museene. 
 
Koordineringsgruppene kan ved behov oppnevne fag- eller ekspertgrupper som skal bidra i 
arbeidet med konkrete utviklingsprosjekt eller saksområder. 
 
Eksterne institusjoner som det er naturlig å samarbeide med, så som Artsdatabanken og 
Riksantikvaren, kan ha fast observatørstatus i relevant koordineringsgruppe. 
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7. Daglig leder 

Samarbeidstiltaket MUSIT skal ha en daglig leder som skal utvikle og profilere organisasjonen 
og som forestår den løpende driften av tiltaket. Daglig leder er ansvarlig for at virksomheten 
er forsvarlig anordnet og foregår i samsvar med de til enhver tid gjelde bestemmelser. 
  
Daglig leder er ansvarlig overfor styret i MUSIT og rapporter til styreleder for MUSIT i faglige 
spørsmål.  
 
Daglig leder virker som sekretær for styret og årsmøtet og møter med tale- og forslagsrett i 
begge organer. Daglig leder er ansvarlig for MUSITs regnskap, og har blant annet som oppgave 
å legge fram forslag til årsplaner, årsberetning og budsjett for styret. 
 
Daglig leder skal ikke ha andre (leder-)oppgaver ved den institusjonen hvor vedkommende er 
ansatt.  
 
8. Endring av vedtektene 

Endringer i vedtektene gjøres av årsmøtet med minst 2/3 flertall blant de frammøtte 
institusjonene. 
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SAK: D-SAK 03/3-13 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: ARBEID MED VIRKSOMHETSANALYSE 

DATO: 13. SEPTEMBER 2013 

CC:  

Videre arbeid med virksomhetsanalysen 
 
I styremøtet i juni i 2013 (V-sak 03/2-13) vedtok styret følgende: 
 

Ubrukte lønnsmidler i 2013 avsettes til arbeidet med virksomhetsanalysen. Arbeidet med 
analysen bør foregå parallelt i alle museene. Det engasjeres en ekstern prosessleder til å 
fasilitere analysen i museene og til å sammenfatte analysene i ett dokument. 

 
Arbeidet med en virksomhetsanalyse vil involvere personer og miljøer ved museene. Sekretariatet 
for MUSIT ber styret diskutere hvordan virksomhetsanalysen bør gjennomføres, og blant annet 
komme med innspill til: 

i. når analysen skal settes i gang, 
ii. hvem som skal initiere arbeidet(koordineringsgruppene, styret, sekretariatet) og  
iii. hvem som skal utarbeide mandat for arbeidet 
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SAK: O-SAK 04/3-13 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: BUDSJETT OG PROGNOSE FOR 2013 OG REGNSKAP PER 2. TERTIAL 

DATO: 9.SEPTEMBER 2013 

 

Budsjett, regnskap og prognose 
 

 
Budsjett 

2013 
Regnskap 

2013 
Prognose 

2013 
Kommentar 
  

Inntekter 
 

  
 

UiO 2 841 2 841  2 841  

UiB 2 023 2 023  2 023  

NTNU 2 023 2 023  2 023  

UiT 1 205 1 205  1 205  

UiS 516 516 516  

Overført fra tidligere år 592 592  592  

     
Sum inntekter 9 200 9 200  9 200  
     
Utgifter     
Lønn 7 665 4 792  6 982 Note 1 
Driftskostnader 912 600 912  
Programvare 13 5  13  
Reiser, møter m.v. 90 52 90  
Websatsing/ Tilgjengeliggjøring 60 0 0 Note 2 
Ekstrasatsing på naturhistorie 230 65 260 Note 3 
Ekstrasatsing på kulturhistorie 230 185 260 Note 4 

Sum utgifter 
 

9 200 5 514 8 500 
 

 
Note 1 
Budsjett for lønn i 2013 ble beregnet ut fra en totalramme på 10 500 timer, tilsvarende 7 stillinger i DUG. Per dags dato er 
det 6,70 stillinger i DUG. 

Note 2 
Midlene avsatt til Websatsing/ Tilgjengeliggjøring er fordelt likt mellom kultur- og naturhistorie. 

Note 3 
Koordineringsgruppen innen naturhistorie har avsatt 3 månedsverk til Naturhistorisk museum som ikke er med i 
regnskapet for 2. tertial. Månedsverkene skal benyttes til arbeid med sopp og lav og entomologi. 

Note 4 
Koordineringsgruppen innen kulturhistorie har avsatt 2 månedsverk til Tromsø museum som ikke er med i regnskapet for 
2. tertial. To månedsverk til Universitetsmuseet i Bergen er med i regnskapet. Månedsverkene skal benyttes for å migrere 
etnografiske og nyere kulturhistoriske samlinger til én felles applikasjon/database. 
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Tertialrapport, timeforbruk for 2. tertial 2013 
 

Delprosjekt 1. tertial 2. tertial Hele året 

Tekniske fellesoppgaver 193 289 1 875 

Naturhistorie, utvikling og drift 1618 1143 3 750 

Kulturhistorie, utvikling og drift 1663 1222 3 750 

Administrative fellesoppgaver 292 145 1 125 

Sum 3766 2799 10 500 

 

Per 2. tertial har DUG brukt 6 565 timer, som tilsvarer 63 % av totalrammen på 10 500 timer i 
lønnbudsjettet.  

Tekniske fellesoppgaver innbefatter utvikling av brukerdokumentasjon og utvikling av fellesløsninger, 
for eksempel kartløsninger. Administrative fellesoppgaver omfatter prosjektledelse og 
personalledelsesoppgaver. 
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