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Referat fra Felles Koordineringsgruppemøte, 26 juni 2019, kl. 1000 – 1200.  
 
Tilstede:  

Asbjørn Engevik (UM), Monica Kristin Hansen (UMAK), Kristian Hassel (VM), Gunnhild Marthinsen 

(NHM), Bernt Rundberget (VM), Jenny Smedmark (UM), Heini Rämä (UMAK), Espen Uleberg (KHM) 

 

Andre: Susan Matland (MUSIT), Stein Olsen (USIT) under sak 18/03-2019  

Forfall: Wenche Brun (AM) 

 

17/03-2019 Informasjon om evaluering av MUSIT og ekstraordinært årsmøte den 22. 

august 2019.  
Susan ga en orientering om den videre prosessen.   

 

18/03-2019 Orientering om utviklingsarbeid sommeren 2019.  
Stein Olsen ga en orientering om arbeidet med marine evertebrater og skript for migrering. Den nye 

webapplikasjon aksesserer data via egne REST-API'er. Disse API'ene er skreddersydde, og ment for 

webapplikasjonen. Det er imidlertid ingenting i veien for at utviklingsgruppa også kan utvikle andre åpne 

REST-API'er som kan brukes av museene direkte. 

 

Det ble stilt spørsmål om å ta resten av zoologi når man først er i gang. Stein svarte at evertebrater teknisk 

sett bør være likt som resten av zoologi. Vurdering av dette må sees i sammenheng med avvikling av 

Delphi og den rekkefølgen som er bestemt. Se mer, sak 21/03-2019.  

 

19/03-2019 Orientering fra objektgruppemøte 22.mai 2019  
Jenny og Monica deltok på møtet. Kravspesifikasjonen ble diskutert. Objektgruppa foreslo å endre 

formatet på kravspesifikasjonen, fra tekstformat til tabellformat, for å gjøre denne tydeligere og mer 

oversiktlig.  

 

Utkast på kravspesifikasjon i Excel er utarbeidet av Torkel Johansen. Utkastet er lagt fram for utviklerne 

ved USIT. De er positive til formatet. Det nye formatet gir mulighet til tydeligere bestilling, prioriteringer 

innad i kravspesifikasjonen og for oppdatert status på hver bestillingsdel.  

 

Susan oppdaterer status i den nye kravspesifikasjonen for de ferdigstilte bestillingsdeler på marine 

evertebrater, og sender dette ut til FKG.  

 

20/03-2019 Rapporteringsbehov.   
Behov for rapporteringer ble diskutert. Man kom fram til at rapportering primært skal gjøres en gang i 

året, og innen første uke av januar. I tillegg skal det til hvert FKG-møte rapporteres om antall unike 

brukere på hver modul. Museene kan også bestille rapporter etter behov.  

 

Susan tar behovene videre til USIT i henhold til avtalen.  

 

21/03-2019 FKG handlingsplan juli – desember 2019, gjennomgang.   
Sakspapir: Utkast til Handlingsplanen juli – desember 2019. 

Foreslått handlingsplan ble gjennomgått.  
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01 og 02 avvikling av gamle Delphi-systemet og modularbeid objektmodulen 

Det er ønskelig at man ser på behovene for edderkopper samtidig som man arbeider med modul for 

entomoligi. Det ønskes også en kopling mellom entomologigruppa og objektgruppa. Lånmodulen skal, 

som allerede bestemt, utvikles samtidig med entomologidelen av objektmodulen.   

 

Per Djursvoll viser Dimitar Dimitrov MUSIT’s applikasjon for entomologi for å kartlegge mulig 

samkjøring.  

Geir Sølie går midlertidig inn i objektgruppa når arbeidet med entomologi del av objektmodulen 

foregår. Når arbeidet er avsluttet, går han ut av objektgruppa.  

 

Det spørres også om man bør utvikle moduler for resterende zoologi (fisk, fugl og pattedyr) etter at 

entomologidelen er ferdig. Zoologi er ikke inne i det gamle Delphi-systemet, slik at en eventuell 

omprioritering må diskuteres. FKG foreslår at det utpekes noen zoologer for å se på 

marineevertebratmodulen og kartlegge hva som må gjøres for å fullføre zoologi.  

 

Utpekte personer Lars Eirik Johannessen (NHM) og Nicolas Staube (UM). 

Deretter skal det, til høsten, tas en ny gjennomgang av rekkefølge for utvikling, og slukking av gamle 

moduler i Delphi.  

Susan kaller inn til et informasjonsmøte i august/september.  

 

06 – Kommunesammenslåing.  

Under arbeidet med kommunesammenslåing ble det stilt spørsmål om vi skal forsetter med oppdatering 

av kommunesammenslåing for nabolandene: Sverige, Finland, og Danmark. Dette finnes for natur og har 

blitt oppdatert en gang.  

 

FKG kommer tilbake til spørsmål når arbeidet starter opp for Norge.   

 

09 – Innlegging av taksonnavn – karplanter. 

Dette gjelder for karplanter og ikke hele botanikk. Det må gjøres litt kartlegging og utarbeidelse av felles 

rutiner for arbeidet før museene kan sette i gang.  

 

Susan og Jenny har ansvar for å følge opp tiltaket.  

 

12 – Rydding i personnavn - karplanter.  

Dette gjelder for karplanter og ikke hele botanikk.  

Vitenskapsmuseet har starte med rydding i personnavn for mose.  

 

22/03-2019 Seminar til høsten. Når og hvor? 
På grunn av usikkerhet knyttet til hva som skjer med organisasjonen vår etter MUSIT-evalueringen er det 

vanskelig å planlegge innhold og organisering av dette seminaret nå.  

 

FKG venter med å bestemme innhold og organisering av seminaret til etter årsmøtet den 22. august. 

Susan sender likevel ut Doodle for å sette av datoer i oktober.  

 

23/03-2019 Eventuelt    
Neste FKG møte avholdes i løpet av tidlig september og det avholdes to dager til seminar/møte i oktober.  

Susan sender ut Doodle for å avgjøre møtedatoer for høstsemesteret.  
 
Referent: Monica Kristin Hansen, 01.07.2019 


