
Oslo, 16.11.2011 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes den 23. november kl.10.00–14.00 på NHM, Tøyen hovedgård, Oslo. 
 
Saksliste 
V-sak 01/4-11 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.9.2011 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
V-sak 02/4-11 Kulturhistorie: Årsrapport for 2011 og forslag til handlingsplan og mandat for 2012 
 Sakspapirer: Rapport, handlingsplan og mandatforslag 
 Forslag til vedtak: Handlingsplanen for 2012 og de foreslåtte mandatene godkjennes. 
 
V-sak 03/4-11 Naturhistorie: Årsrapport for 2011 og forslag til handlingsplan for 2012 
 Sakspapirer: Rapport og handlingsplan 
 Forslag til vedtak: Handlingsplanen for 2012 godkjennes. 
  
V-sak 04/4-11 Utkast til forslag til budsjett for 2012 
 Sakspapirer: Budsjettet 
 Forslag til vedtak: Forslag til budsjett godkjennes med de merknader som kom fram i møtet. 
 
O-sak 05/4-11 Registrering av databaser som inneholder personopplysninger 
 Administrasjonen gjør oppmerksom på at alle samlinger som inneholder navn eller annen 

personinformasjon er meldepliktige. Prosedyrene for dette varierer mellom institusjonene. 
Ansvaret for at korrekte prosedyrer følges ligger hos den enkelte museumsdirektør. (Jf. Sak 
27/11: Orienteringssaker/oppfølgingssaker/ 2. Registrering av samlingsdatabaser hos 
Datatilsynet/personvernombudet i referatet fra koordineringsgruppen.) 

 
V-sak 06/4-11 Møteplan 2012 
 Forslag til vedtak: Møteplan for 2012 vedtas med de endringer som kom fram i møtet. 
 Møteplan for 2012: 
 Torsdag 16. februar (regnskap og årsberetning til årsmøtet [fysisk møte?]) 
 Torsdag 24. mai (tertialrapport og rapportering fra koordineringsgruppene 1. halvår 

[telefonmøte?]) 
 Torsdag 20. september (tertialrapport [telefonmøte?]) 
 Torsdag 22. november (budsjett og handlingsplaner påfølgende år [fysisk møte?]) 
  
D-sak 07/4-11 Eventuelt 
 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 
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Blindern, 26.9.2011 
Referat fra styremøtet i MUSIT 23.9.2011 
 
Henrik von Achen (UiB), Magnar Antonsen (UiT), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), 
Marit Hauan (TMU), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM), Arne Johan Nærøy (AM) og 
Christoffer Schander (BM). 
  
Solveig Bakken møtte for Axel Christophersen (VM), og Fridtjof Mehlum møtte for Arne Bjørlykke (NHM). 
Nils Valland (Artsdatabanken, observatør) hadde meldt forfall. 
 
Saksliste 
V-sak 01/3-11 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.5.2011 

 Referatet ble godkjent. 
 
O-sak 02/3-11 Tertialrapport, 2. tertial 
 Budsjett, regnskap, prognose og timeforbruksoversikt for 2. tertial ble tatt til etterretning. 
 
O-sak 03/3-11 Naturhistorie: Referat fra møtet i koordineringsgruppa 6.9.2011 
 Referatet ble tatt til etterretning. Styret ga ros til koordineringsgruppen for godt arbeid. 
  
O-sak 04/3-11 Kulturhistorie: Referat fra møtet i koordineringsgruppa 6.9.2011 
 Referatet ble tatt til etterretning. Styret ga sin tilslutning til koordineringsgruppens anbefaling 

av Intrasis som feltdokumentasjonssystem for museene. 
 
D-sak 05/3-11 Publisering av MUSITs kulturhistoriske samlinger i portalene Norvegiana og Europeana 
 Styret ønsker at saken tas opp igjen på neste møte, og da med en fyldigere saksfremstilling. 

Saken bør blant annet inneholde en vurdering av hva konsekvensene vil være av å inngå en 
avtale med Europeana. Styret vil gjerne at en representant for Norsk kulturråd blir invitert til 
å delta på et møte i styret for å presentere deres planer for publisering av samlinger i 
Norvegiana og Europeana. 

 
O-sak 06/3-11 Webstatistikk for www.unimus.no 
 Den framlagte webstatistikken ble tatt til etterretning. Styret vil at det skal legges fram 

tilsvarende statistikk to ganger i året. Museene ble oppfordret til å rapportere statistikk av 
denne typen til KD. 

 
D-sak 07/3-11 Eventuelt 
 Neste møte i styret ble omberammet til onsdag 23. november. Møtet legges til Tromsø. 
 Hvis det skulle komme noen signaler i årets statsbudsjett om NDU eller DigitalViten, som 

krever innspill eller annen handling fra styrets side før 23. november, så kan det kalles inn 
til et ekstraordinært styremøte. 
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Årsrapport for kulturhistorie 2011 (med rapportering per 08.11.) 
 
Arbeid i koordineringsgruppa for kulturhistorie 
Koordineringsgruppa har hatt tre møter i 2011. Ellers har gruppa kommunisert per telefon og 
e-post. To av medlemmene i koordineringsgruppa deltar også i faggruppe gjenstandsgruppe, 
arkeologi. Ett av medlemmene leder faggruppe topografisk arkiv, og fram til i høst var ett av 
medlemmene leder av faggruppe foto. Leder av koordineringsgruppa har også deltatt på møte 
i faggruppe feltdokumentasjon sammen med Riksantikvaren og på fagdagene for topografisk 
arkiv hos Riksarkivaren.  
 
Viktige arbeidsoppgavene i år har vært, og er: 
 

• Videreutvikling av fotobase 
• Videreutvikling av top.ark.-basen 
• Videreutvikling av gjenstandsbase, arkeologi 
• Digital feltdokumentasjon / Uttesting av Intrasis 

 
Når det gjelder digital feltdokumentasjon er det ennå stor forskjell mellom museene. Det 
ligger en stor utfordring i å komme fram til løsninger som integrerer fotobase, gjenstandsbase 
og feltdokumentasjonssystem. Det ligger en enda større utfordring i å få på plass kompetanse 
og arbeidsflyt ved museene og mellom museene og forvaltningen slik at fordelene ved digital 
feltdokumentasjon blir utnyttet. Rapporten om uttesting er levert, og faggruppa har anbefalt at 
Intrasis blir tatt i bruk som dokumentasjonssystem ved museene. Koordineringsgruppa og 
senere MUSITs styre (styremøte 23.9.2011) sluttet seg til denne anbefalingen. 
 
Faggruppe feltdokumentasjon har dermed fylt oppgavene som lå i det opprinnelige mandatet. 
Det er viktig å fortsette arbeidet med felles løsninger. Til styremøtet 23. november 2011 
foreligger det derfor forslag til nytt mandat for faggruppe feltdokumentasjon. 
Riksantikvaren har gitt midler til seminar/møter om digitalisering av de topografiske arkivene. 
Vår søknad til NFR om midler til DDAMA-prosjektet nådde dessverre ikke opp i år. Det er 
allikevel viktig å fortsette planleggingen og forberedelsene. Som et ledd i dette arbeidet har 
leder av koordineringsgruppa deltatt på møte om DARIAH (Digital Research Infrastructure 
for the Arts and Humanities) i Berlin og om digital infrastruktur i Norge. Det er viktig å 
orientere seg internasjonalt, mot EU-samarbeid, når det gjelder arbeidet med eInfrastruktur. 
Vi bør arbeide for å gjøre museene synlige på dette feltet og være med å utforme veikartet for 
eInfrastruktur i Norge.  
 
DDAMA-søknaden følges også opp med fagdager for arkiv som arrangeres av Riksantikvaren 
og KHM, der arkivtilsatte ved RA og representanter for museene kommer sammen for å 
diskutere digitalisering av arkiver. Møteserien er kommet i gang fordi også Riksantikvaren vil 
digitalisere sitt arkiv, og det er overlappende materiale hos Riksantikvaren og museene. De 
direkte utgiftene til møtene dekkes av Riksantikvaren. 
 
KHMs etnografiske samling og Tromsø Museums kulturvitenskapelige samlinger på web ble 
lansert i september 2011. Web-løsningene er laget på grunnlag av arkeologiportalen. MUSIT 
har også fått henvendelser om å gjøre museenes materiale tilgjengelig på Norvegiana og 
Europeana. Koordineringsgruppa ønsker at museene utarbeider en gjennomtenkt strategi for 
web og nye medier framover, og foreslår derfor at det opprettes en egen faggruppe web.  
Det har vist seg at fylkeskommunal forvaltning og andre har for lite kunnskap om 
universitetsmuseenes baser på nett. Det er behov for å gjøre flere oppmerksomme på hvor 
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mye som er tilgjengelig allerede.  Flere ting er gjort i denne sammenheng. Brit Hauge og 
Ellen Jordal deltok med stand på Norsk Museumsforbunds møte i Oslo. Brit Hauge (DUG) og 
Espen Uleberg (KHM) hadde innlegg på Resultatbørsen på Norsk Arkeologmøte (NAM) i 
Kristiansand; Innlegget hadde tittelen MUSIT, Universitetsmuseenes IT-organisasjon. Hauge 
og Uleberg hadde også med poster om MUSIT til NAM. MUSITs arbeid er også omtalt i den 
årlige rapporten til NAMs datagruppe som er tilgjengelig på NAMs hjemmesider 
(www.arkeologiinorge.no). 
Ellen Jordal, Espen Uleberg og Brit Hauge deltok på konferansen Computer Applications in 
Archaeology (CAA) i Beijing 12. – 16. april med innlegget «Was it worth it - Experiences 
with an event-based database». Innlegget blir tatt inn i publiserte proceedings fra konferansen. 
Uleberg og Steinar Kristensen har innlegget Tilgjengeliggjøring og lagring av arkeologisk 
dokumentasjon på CAA-SE i Uppsala 10. – 11. november. Posteren til Hauge og Uleberg fra 
NAM vises også på CAA SE. Dette er også med på å gjøre MUSIT og resultater fra arbeidet 
kjent.  
 
Punktene på handlingsplanen for 2011 er godt gjennomført av DUG. Planen for 2011 omfatter 
også noen punkter som krever større innsats hos museene, og deler av det arbeidet gjenstår. 
 
Museene har beregnet tid som er brukt til MUSIT-arbeid i 2011. Det er ikke alle museene som 
har ført presise timelister slik at tallene for det meste bygger på overslag. De foreslåtte 
timetallene for deltagelse i koordinerings- og faggruppedeltagelse kan virke noe høye, men 
det avhenger av om en legger inn bare møtedeltagelse med for- og etterarbeid eller også annet 
MUSIT-arbeid som medlemmene må utføre. I timeverkene er det også tatt med 
tilrettelegging/migrering av materiale ut over daglig bruk av basene, i tråd med retningslinjene 
for hva som er MUSIT-arbeid. 
De kulturhistoriske museene har samlet brukt 5462 timer, tilsvarende 3,2 årsverk. Timene 
fordeler seg slik: 
AM: 1389, UMiB: 447, VM: 1076, TMU: 525, KHM: 2025. 
 
 
Espen Uleberg, KHM 
Leder av koordineringsgruppen for kulturhistorie 
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Handlingsplan for kulturhistorie 2011 – Rapportering 3. tertial 
 
Detaljerte prosjektplaner med milepæler er utarbeidet for hvert av målene. Prosjektplanene 
følges opp av koordineringsgruppen, og kan oversendes styret ved behov/ etter ønske. 
 
Mål 1: Utvikle en felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for museenes arkeologiske 
objektsamlinger 
 
Tiltak i 2011: Konsolidering og videreutvikling av de arkeologiske gjenstandsbasene med 
tilhørende applikasjon 
Beskrivelse: I 2010 ble de arkeologiske gjenstandsbasene med tilhørende applikasjon utvidet med 
bl.a. en magasinmodul, en forvaltningsmodul og en modul for registrering av 
middelaldermateriale. Disse nye modulene sammen med innlasting av store steinalder- og 
middelaldersamlinger i 2009 og 2010 har utløst et ønske om en rekke nye funksjoner i 
gjenstandsapplikasjonen. Funksjonene er først og fremst ment å støtte det store opprydnings- og 
kvalitetssikringsarbeidet som er i gang. I tillegg til nye funksjoner i applikasjonen ønsker museene 
programmeringsstøtte til selve opprydnings- og kvalitetssikringsarbeidet. 
 
Det er vanskelig for DUG å beregne hvor mye ressurser som går med til dette arbeidet, slik at det 
for 2011 avsettes 500 timer, som faggruppe gjenstander får disponere til dette arbeidet. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Faggruppen og DUG Faggruppen, DUG og 

ansvarlige konservatorer ved 
museene 

Timer Kroner 

500 350 000 

Rapportering: Delmålene som krever arbeid fra DUG er gjennomført. Delmål som krever et 
større arbeid ved museene blir ikke fullført i 2011. 

 
 
Mål 2: Migrering av enkeltstående databaser til gjenstandsdatabasen, arkeologi 
 
Tiltak i 2011: Migrere to middelalderbaser og én magasinbase 
Beskrivelse: Etter at forvaltningsmodulen ble utviklet og implementert i 2010, er det ønskelig å 
migrere flere datasett til gjenstandsbasene. For VM gjennomføres deler av tiltakene i samarbeid 
med NTNU-IT.  
 
De viktigste datasettene som skal migreres er: 
• VMs magasinbase og middelalderbase (Nidaros-materialet) 
• KHMs Kaupangbase  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppen 
og faggruppen 

Faggruppen, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

375 262 500 

Rapportering: KHMs base fra Kaupangundersøkelsen er konvertert. VMs migreringsarbeide blir 
gjennomført innen utgangen av 2011 
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Mål 3: Videreutvikling av fotobasen for kulturhistorie 
 
Tiltak i 2011: Utvikle ett, felles registreringsskjema for alle museene 
Beskrivelse: Målet er en videreføring av mål 4 fra handlingsplan for 2010. I 2010 ble alle 
endringsbehov gjennomgått og omforent i et felles innspill. Faggruppe foto skal følge opp 
gjennomføringen av de punktene som nå er vedtatt. 
 
De viktigste delmålene er: 
• opprette en fane med grid for effektiv registrering av feltfoto 
• utvikle funksjoner for innhenting av gjenstandsopplysninger fra gjenstandsbasen 
• tilpasninger i, og utvikling av, grensesnittet for innlegging av metadata  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppen 
og faggruppen 

Faggruppen, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

375 262 500 

Rapportering: Det er utarbeidet behovsbeskrivelser for 12 delmål. De 6 delmålene som var 
prioritert i 2011 er gjennomført  

 
 
Mål 4: Videreutvikling av databasen og applikasjonen for topografisk arkiv 
 
Tiltak i 2011: Utvide databasen med nye felt og forbedre applikasjonen (grensesnittet mot 
databasen) 
Beskrivelse: Databasen for topografisk arkiv brukes ved BM, VM og TMU. Basene trenger en 
kraftig oppgradering etter 10 års drift.  
 
De viktigste delmålene er: 
• legge til én-til-mange-felt for kartskapsnummer 
• legge til én-til-mange-felt for askeladden-ID (fornminneID) 
• sperre for å sette dato frem i tid 
• implementere hurtigtaster for lagre, slett, angre 
• utvikle mulighet for å avgrense søk innenfor kommune og gårdsnavn i stedvelger 
• tillate tillegg av stediD for fylker, kommuner og særmapper 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppen 
og faggruppen 

Faggruppen, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

500 350 000 

Rapportering: Det er utarbeidet behovsbeskrivelser for 8 delmål. De fire delmålene som er 
prioritert i 2011 blir gjennomført.  
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Mål 5: Fortsette arbeidet med å skrive brukerveiledninger for alle MUSITs 
applikasjoner 
 
Tiltak i 2011: Skrive nye og revidere eksisterende brukerveiledninger 
Beskrivelse: Mengden applikasjoner i drift har økt betraktelig de siste årene. Det er behov for å 
utvikle brukerveiledninger for flere av disse.  
 
De viktigste veiledningene som skal utformes er: 
• skrive brukerveiledning for magasin- og forvaltningsfane (arkeologi) 
• revidere brukerveiledning for karplanteapplikasjonen 
• revidere veiledning for fotobasen 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppene Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

375 262 500 

Rapportering: Brukerveiledninger for gjenstandsbasen, arkeologi (magasin- og forvaltningsfane), 
karplanteapplikasjonen og fotobasen har blitt utarbeidet, og gjort tilgjengelige på web for brukere 
av MUSITs databaser og applikasjoner 
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Handlingsplan for kulturhistorie 2012 
 
Detaljerte prosjektplaner med milepæler er utarbeidet for hvert av målene. Prosjektplanene 
følges opp av koordineringsgruppen, og kan oversendes styret ved behov/ etter ønske. 
 
Mål 1: Utvikle en felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for museenes arkeologiske 
objektsamlinger 
 
Tiltak i 2012: Konsolidering av programkode 
Beskrivelse: Det ligger nå programkode i hver av de fem arkeologiske museenes databaser. 
Tiltaket vil konsolidere programkoden slik at det bare er én versjon. Dette vil effektivisere videre 
systemutviklingsarbeid i basen, og er derfor prioritert høyest. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG DUG Timer Kroner 

120 84 000 

Ressursinnsats museene (timer): 0 

Rapportering:  
 
 
Mål 2: Videreutvikle felles gjenstandsdatabase og applikasjon for museenes arkeologiske 
objektsamlinger 
 
Tiltak i 2012: Strekkoding 
Beskrivelse: Strekkoding av gjenstander vil gjøre logistikken for museenes håndtering av 
gjenstander mer effektiv. Funksjonaliteten finnes i databasen for etnografi. Neste år vil en kunne 
legge til mer funksjonalitet i basen knyttet til avlesing av strekkoder 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

55 38 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, VM 100, totalt 200 

Rapportering:  
 



2 
 

Mål 3: Utvikle modul for konservering i gjenstandsdatabasen, arkeologi 
 
Tiltak i 2012: Ny modul for konservering  
Beskrivelse: En ny konserveringsmodul skal utvikles og integreres i gjenstandsbase arkeologi. 
Modulen skal inneholde nødvendige felter for registrering av informasjon om konservering. 
Registrering av funnsteds- og gjenstandsopplysninger er ivaretatt av eksisterende moduler i 
gjenstandsbasen.  
For dette tiltaket skal det opprettes en egen faggruppe konservering som har frist til 1. mars med å 
utarbeide et konkret forslag til den nye modulen. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 
konservering 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

350 245 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 100, TMU 100, UMiB 100, VM 100, totalt 500 

Rapportering:  
 
 
Mål 4: Etnografi/nyere kulturhistorie/migrering av databaser  
 
Tiltak i 2011: Tilpasning av etnografibasen/migrering av data 
Beskrivelse: Faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie skal vurdere gjenstandsbasene for etnografi 
og nyere kulturhistorie ved TMU samt etnografi, bygdesamlingen, bysamlingen, kirkesamlingen 
og tekstilsamlingen ved UMiB og etnografi ved KHM for å komme fram til en felles løsning for 
disse. 
Når faggruppen har lagt fram forslaget sitt vil en enten migrere dataene til eksisterende løsning 
med enkelte tilpasninger, eller anbefale at det brukes mer tid til systemutvikling før migrering.  
Faggruppa skal legge fram sitt forslag innen 1. mai.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 
etnografi og nyere 
kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

375 262 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, TMU 200, UMiB 200, totalt 500 
Rapportering:  
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Mål 5: Videreutvikling av databasen og applikasjonen for topografisk arkiv 
 
Tiltak i 2012: Videreutvikle funksjonalitet i applikasjonen  
Beskrivelse: Målet er en videreføring av mål 4 fra handlingsplan for 2011. I 2011 ble fire av åtte 
delmål gjennomført. Faggruppe topografisk arkiv skal følge opp gjennomføringen av de resterende 
punktene i 2012. 
Blant de viktigste delmålene er: 
• sperre for å sette dato frem i tid 
• implementere hurtigtaster for lagre, slett, angre 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppe topografisk 
arkiv og DUG 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

375 262 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, TMU 200, UmiB 200, totalt 500 
Rapportering:  

 
 
Mål 6: Videreutvikling av fotobasen for kulturhistorie 
 
Tiltak i 2012: Videreutvikle applikasjonen 
Beskrivelse: Målet er en videreføring av mål 3 fra handlingsplan for 2011. I 2011 ble seks av tolv 
delmål gjennomført. Faggruppe foto skal følge opp gjennomføringen av de punktene som nå er 
vedtatt. 
 
De viktigste delmålene er: 
• Overføring av raw-filer til basen 
• Filnavn følger bildet når det hentes ut fra basen 
• Valglister for perioder og nedtrekksmeny for roller  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppen og DUG Faggruppen og DUG Timer Kroner 

500 350 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 100, TMU 100, UmiB 100, VM 100, totalt 500 
Rapportering:  
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Prioritering 
Mål 1, 2 og 3 er i prioritert rekkefølge. Mål 4 skal vurderes igjen når faggruppa legger fram sitt 
forslag. Mål 5 og 6 er i prioritert rekkefølge. 
 
Andre tiltak  
I tillegg til de ovenfor nevnte punktene som involverer DUG er det tiltak som krever større 
innsats ved museene, men ikke DUG-arbeid. Flere av disse var foreslått, men ble ikke 
gjennomført i 2011 på grunn av manglende ressurser ved museene. 
 

- Rydding i dublettoppføringer av gjenstander 
- Kontrollere stedsopplysninger i forbindelse med overgang til felles stedsbase 
- Innlasting av litteraturreferanser for gamle tilvekster 
- Innlasting av navn i feltene "katalogisert av" og "dato" for gamle tilvekster  
- Oppdatering av koordinatangivelser  
- Oppdatering av presisjonsnivåfeltet i henhold til nye termer 
- Innlasting av fellesopplysninger der disse er tomme  
- Innlasting av hele katalogtekster i fellesopplysninger og gjenstandsopplysninger 
- Rydding av flernummeravsnitt og oppdatering av stedfesting etter rydding 
- Rydding i UNUM-poster  
- Rydding av manglende undernummer   

 
Flernummeravsnitt betegner poster i basen med flere museumsnummer, ofte funnet på ulike 
steder. Rydding av flernummeravsnitt er nødvendig for å koble disse enkeltfunnene til 
koordinater og til Askeladden. Koordineringsgruppa foreslår derfor at det overføres midler til 
museene til en koordinert gjennomføring av dette og ett eller flere av de andre tiltakene.  
 
Videre arbeid med DDAMA – prosjekt for digitalisering og tilgjengeliggjøring av de 
topografiske arkivene ved de arkeologiske samlingene er avhengig av ny utlysning fra NFR 
 
Koordineringsgruppa vil i 2012 invitere osteloger til diskusjon om overføring av to databaser 
med humanosteologisk materiale til MUSIT.  
 
Det er ønskelig å utvikle en felles stedsmodul med referanselister og historikk for 
matrikkelinformasjon. I 2011 får VM og KHM en felles stedstabell som er implementert i 
respektive gjenstandsbaser. Den samme stedstabellen bør brukes ved de andre museene. 
 
Koordineringsgruppa foreslår at det settes av midler til etablering av WMS/WFS-tjenester i 2012. 
 
Koordineringsgruppa foreslår å opprette en egen faggruppe for web (se mandat for faggruppa)  
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Forslag til mandat for faggrupper innen kulturhistorie 
 
 
Mandat for faggruppe etnografi og nyere kulturhistorie. 
Målet med faggruppa er å samle gjenstandsbasene for etnografi og nyere kulturhistorie ved 
TMU samt etnografi, bygdesamlingen, bysamlingen, kirkesamlingen og tekstilsamlingen ved 
UMiB og etnografi ved KHM. En samling av disse basene vil bidra til å minske 
arbeidsmengden når det gjelder utvikling, vedlikehold og oppdatering ved å redusere antall 
baser som skal vedlikeholdes. 
 
KHMs database for etnografi er mest utviklet og har funksjoner som det også er ønskelig å ha 
tilgang til i de andre databasene. Faggruppen skal se på muligheten for å overføre nevnte 
gjenstandsbaser ved TMU og UMiB til etnografibasen ved KHM og evt. hvilke tilpasninger 
som må gjøres.  
 
Faggruppas medlemmer har ansvar for å involvere brukermiljøene ved de respektive museene 
i utviklingsprosessen. 
 
Faggruppa består av minst én representant fra TMU, UMiB og KHM og ledes av XXX. 
Faggruppelederen sørger for tett dialog med de andre medlemmene i gruppa. Lederen har 
videre ansvar for å rapportere om aktiviteten i gruppa og koordinere innspill/forslag til 
handlingsplan fra faggruppas medlemmer. Faggruppa rapporterer til koordineringsgruppa i 
kulturhistorie. Behov for betydelige endringer eller presiseringer i forhold til mandatet 
forelegges koordineringsgruppa. 
 
Det skal utarbeides en prosjektplan (milepælsplan) med tidsfrister og ansvarsfordeling for 
hele prosjektet, inkludert selve utviklingsarbeidet. Endelig plan legges fram for 
koordineringsgruppa for godkjenning innen 01. mai 2011. 
 
 
 
Mandat for faggruppe konservering 2012 
I løpet av 2012 er det en målsetning å få på plass en helt ny konserveringsmodul i 
gjenstandsbasen for arkeologi. Modulen skal utformes etter samme prinsipp og skjema som 
forvaltningsmodulen, dvs. med historikk over tidligere hendelser og mulighet for å knytte 
flere gjenstander til samme hendelse. 
  
NTNU Vitenskapsmuseet har gjennomført en kartlegging av eksisterende systemer og felter 
ved de ulike museene, og har på denne bakgrunn utformet et utkast til hendelsesliste og felter 
i konserveringsmodulen. Koordineringsgruppen ber om at faggruppen tar utgangspunkt i dette 
utkastet i det videre arbeidet. Faggruppens arbeid avgrenses til å gjelde felter som angår selve 
konserveringsarbeidet, da proveniens, gjenstandsinformasjon og samlingsforvaltning allerede 
er ivaretatt i den eksisterende databasen.  
  
Faggruppens oppgaver er følgende:  

1) Å utforme en endelig liste over hendelser innen konserveringsarbeidet det ønskes en 
historikk på 

2) Å definere hvilke felter som skal knyttes til de ulike konserveringshendelsene 
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3) Å utvikle en endelig kravspesifikasjon og teste den ferdig utviklede løsningen når 
denne foreligger.   

Faggruppas medlemmer har ansvar for å involvere brukermiljøene ved de respektive museene 
i utviklingsprosessen. 
 
Faggruppa består av minst én representant fra hvert av de fem kulturhistoriske 
universitetsmuseene og ledes av XX fra XX. Fagggruppelederen sørger for tett dialog med de 
andre medlemmene i gruppa. Lederen har videre ansvar for å rapportere om aktiviteten i 
gruppa og koordinere innspill/forslag til handlingsplan fra faggruppas medlemmer. Faggruppa 
rapporterer til koordineringsgruppa i kulturhistorie. Behov for betydelige endringer eller 
presiseringer i forhold til mandatet forelegges koordineringsgruppa. 
Det skal utarbeides en prosjektplan (milepælsplan) med tidsfrister og ansvarsfordeling for 
hele prosjektet, inkludert selve utviklingsarbeidet. Endelig plan legges fram for 
koordineringsgruppa for godkjenning innen 01. mars 2012.  
 
 
 
Mandat for faggruppe feltdokumentasjon 2012 
 
Målet med faggruppas arbeid er å følge opp beslutningen om å ta i bruk Intrasis ved 
arkeologiske undersøkelser. Katalogisering av gjenstander og registrering av 
dokumentasjonsfoto fra utgravningene gjøres i eksisterende MUSIT-applikasjoner. Faggruppa 
skal beskrive rutiner for arbeidet med feltdokumentasjon slik at Intrasis kan integreres i 
universitetsmuseenes felles databaseløsning. Integrering med gjenstandsbase arkeologi og 
fotobase forutsetter samarbeid med de respektive faggruppene.  
 
Gruppa skal utarbeide behovsbeskrivelser for følgende punkter til handlingsplan for 2013.  
 

1. Beskrive felles skjemamaler for registrering av objekter som enkeltstrukturer, 
gjenstander og prøver i Intrasis 

2. Definere avgrensning, grenseflater og dataflyt med øvrige samlingsdatabaser i MUSIT 
(top.ark, foto og gjenstandsbase). Herunder definere koblingsfelt og hvor ulike typer 
informasjon skal registreres og endelig lagres. Dette arbeidet krever samarbeid med de 
respektive faggruppene.  

3. Utarbeide kravspesifikasjon for permanent arkiveringssystem for feltdokumentasjon 
og GIS. Det skal ta hensyn til langtidslagring, tilgjengeliggjøring og dataflyt internt og 
mellom fylkeskommuner, museene og Askeladden, f.eks. gjennom WMS/WFS-
tjenester Systemet skal primært håndtere nye Intrasisprosjekter, men skal også 
tilrettelegges for opplasting av eksisterende GIS-data fra eldre prosjekter. 

 
Faggruppas medlemmer har ansvar for å involvere brukermiljøene ved de respektive museene 
i utviklingsprosessen. 
 
Faggruppa består av minst én representant fra hvert av de fem kulturhistoriske 
universitetsmuseene og ledes av Steinar Kristensen fra Kulturhistorisk museum. 
Faggruppelederen sørger for tett dialog med de andre medlemmene i gruppa. Lederen har 
videre ansvar for å rapportere om aktiviteten i gruppa og koordinere innspill/forslag til 
handlingsplan fra faggruppas medlemmer. Faggruppa rapporterer til koordineringsgruppa i 
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kulturhistorie. Behov for betydelige endringer eller presiseringer i forhold til mandatet 
forelegges koordineringsgruppa. 
 
Det skal utarbeides en prosjektplan (milepælsplan) med tidsfrister og ansvarsfordeling for 
hele prosjektet, inkludert selve utviklingsarbeidet. Endelig plan legges fram for 
koordineringsgruppa for godkjenning innen 1. oktober 2011. 
 
 
 
Mandat for faggruppe web 2012 
Målet med faggruppa er å integrere arbeidet med MUSITs portaler, webapplikasjoner og 
websider i det øvrige arbeidet med samlingsdatabasene. Det videre webarbeidet trenger 
tydeligere forankring og oppfølging hos museene.  
 
Gruppa skal arbeide med å utforme en strategi for digital formidling av universitetsmuseenes 
databaser. Et par stikkord for arbeidet i gruppa er formidling på mobile medier og web 2.0/ 
sosiale medier.  
 
Strategien vil være styrende for tiltak på dette området i perioden 2012 – 2014. Som et ledd i 
å komme i gang med arbeidet skal faggruppa arrangere et seminar for universitetsmuseene i 
2012. 
 
Koordineringsgruppa foreslår at det settes av midler til videre webarbeid allerede i 2012. 
Webgruppa skal følge opp bruken av disse midlene og utarbeide forslag til handlingsplan for 
2013.  
 
Koordineringsgruppen anbefaler at gruppens medlemmer har formidlings- og 
kommunikasjonsfaglig kompetanse.  

Faggruppas medlemmer har ansvar for å involvere brukermiljøene ved de respektive museene 
i utviklingsprosessen. 
 
Faggruppa består av minst én representant fra hvert av de fem kulturhistoriske 
universitetsmuseene og ledes av XXX. Faggruppelederen sørger for tett dialog med de andre 
medlemmene i gruppa. Lederen har videre ansvar for å rapportere om aktiviteten i gruppa og 
koordinere innspill/forslag til handlingsplan fra faggruppas medlemmer. Faggruppa 
rapporterer til koordineringsgruppa i kulturhistorie. Behov for betydelige endringer eller 
presiseringer i forhold til mandatet forelegges koordineringsgruppa. 
 
Det skal utarbeides en prosjektplan (milepælsplan) med tidsfrister og ansvarsfordeling for 
hele prosjektet, inkludert selve utviklingsarbeidet. Endelig plan legges fram for 
koordineringsgruppa for godkjenning innen 01. mai 2011. 
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Referat fra koordineringsgruppemøte 1. november 2011.11.03 10:00 – 15:00  

Tilstede: Joel Boaz (RA, til 13:30), Jarle Ebeling (DUG), Asbjørn Engevik (UMiB), Mari 
Høgestøl (AM), Torkel Johansen (VM), Roger Jørgensen (TMU), Espen Uleberg (KHM, 
referent). 

Tema for møtet var handlingsplan for 2012 og mandat for faggrupper. Kulturhistorie 
disponerer omlag like store ressurser i DUG i 2012 som i 2011.  

Faggruppene for foto, topografisk arkiv og gjenstandsbase arkeologi hadde sendt inn sine 
prioriteringer for 2012, og de var utgangspunkt for diskusjonen. 

Faggruppe foto og faggruppe topografisk arkivs forslag til videreutviklingsarbeid går inn på 
handlingsplanen for 2012. 

Faggruppe gjenstandsbase arkeologi har som førsteprioritet konsolidering av programkode. I 
dag har hvert museum sin versjon av gjenstandsbaseapplikasjonen, noe som er lite 
hensiktsmessig, spesielt når man skal utvikle nye moduler.. 

I tillegg til å samle programkode, slik at man får én felle applikasjon, foreslår faggruppen at 
det utvikles en mulighet for strekkoding i applikasjonen. Faggruppen foreslår videre at det 
utvikles moduler i applikasjonen for konservering og aksesjonsføring. Faggruppa foreslår at 
det avsettes ressurser til migrering av data også i 2012. 

Koordineringsgruppa er enig med faggruppe gjenstandsbase arkeologi og setter konsolidering 
av programkode som førsteprioritet. Koordineringsgruppa synes alle forslagene til 
videreutvikling er gode, men vil ha bedre tidsestimat, før en setter endelig prioritering. 
Strekkoding er aktuelt ved KHM, UMiB og VM, mens AM og TMU ikke vil prioritere dette 
uten å vite mer om tidsbruken. Det var enighet om å prioritere utvikling av en modul for 
konservering foran utvikling av en modul for aksesjon. 

Faggruppe feltdokumentasjon har utført oppgavene i det første mandatet. Forslaget til nytt 
mandat for faggruppe feltdokumentasjon ble godkjent med mindre endringer. Espen legger 
inn avtalte endringer og sender faggruppas nye mandat til styret for godkjenning i november.  

Det var enighet om å gjenopprette faggruppe web. Forslaget til mandat for faggruppa ble 
diskutert. Espen fører forslaget til mandat i pennen, og sender ut ny versjon slik at gruppa får 
sitt mandat og kan opprettes på styremøtet i november. Det var en diskusjon om hvem som 
burde sitte i gruppa. Gruppa skal trekke opp en strategi for museenes formidling på web. I en 
slik gruppe trenger man derfor noen med kompetanse på mulighetene som ligger i dette 
mediet. Faggruppa skal arrangere et seminar i 2012 med fokus på formidlingsstrategier og 
hvordan bedre integrere webarbeidet i MUSIT i museenes digitale formidling. Et par stikkord 
for arbeidet i gruppa er formidling på mobile medier og web 2.0/ sosiale medier. 

Torkel orienterte om arbeidet med å samle informasjon om de konserveringsbasene som er i 
bruk ved museene i dag. Sammen med konservatorer ved VM har han kommet fram til et 
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forslag til utforming av en konserveringsmodul i gjenstandsbasen. Koordineringsgruppa 
ønsker å opprette en faggruppe konservering, som skal ta utgangspunkt i dette forslaget og 
foreslå utforming av en konserveringsmodul i gjenstandsbasen. Torkel skriver forslag til 
mandat for faggruppa som sirkuleres i koordineringsgruppa, slik at faggruppe konservering 
kan opprettes av styret på møtet i november. 

Utkast til en aksesjonsmodul utarbeides av faggruppe gjenstandsbase arkeologi. 

I forbindelse md faggruppe web diskuterte Koordineringsgruppa også WMS/WFS-tjenester. 
Koordineringsgruppa foreslår at det settes av midler til dette arbeidet i 2012. 
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MUSIT: Årsrapport naturhistorie 2011 
 
Innledning 
Rapporteringen foregår i henhold til handlingsplanen for 2011. Det rapporteres status per 
01.11. 2011 med prognose for resten av året. Ressursene satt av i forbindelse med tiltakene i 
planen er i utgangspunktet DUGs forventede forbruk i timeverk. Det ble ikke budsjettert med 
ressurser fra fagmiljøene da handlingsplanen ble utarbeidet, men styrevedtak i ettertid har 
bedt om at dette rapporteres så godt som mulig for 2011 og budsjetteres for 2012. 
 
Naturhistorie fikk i utgangspunktet tildelt 1,5 årsverk (1875 timer) utviklerressurs i DUG til 
utvikling/programmering. I tillegg kommer tilsvarende ressurs (1875 timer) til drift og 
vedlikehold av eksisterende databaser og applikasjoner. Styret bevilget for 2011 en 
ekstrasatsing til naturhistorie knyttet opp til prosjektledelse. 
 
Arbeid i koordineringsgruppa 
Koordineringsgruppe for naturhistorie har hatt fire møter i 2011 og behandlet 26 saker i 
tillegg til orienteringssaker og oppfølgingssaker. Referat fra møtene er sendt Styret til 
orientering. Faggruppelederne har holdt koordineringsgruppa orientert om aktiviteten 
gjennom referat fra møtene samt skriftlige og muntlige orienteringer på forespørsel.  
 
Sentrale arbeidsoppgaver har vært: 

- status for faggruppenes arbeid, kommunikasjon mellom faggruppene og 
koordineringsgruppa samt håndtering av eventuelle avvik 

- etablering av prosjektledelse for naturhistorie 
- etablering av nye faggrupper og utarbeidelse av mandat 
- handlingsplanarbeid og rapportering 
- avklaring om meldeplikt til Datatilsynet for universitetsmuseenes databaser 

 
Ressursinnsats (timer) fra museene i koordineringsgruppa totalt: 395 
NHM: 75, UM: 60, TMU: 65, VM: 195 
 
MUSIT er i tillegg til tiltakene i handlingsplanen, involvert i to lokale prosjekter ved museene 
etter tilrådning fra koordineringsgruppa. 1) utarbeide en enkel magasinmodul for NHM basert 
på magasinmodulen i kulturhistorie og 2) utarbeide en enkel algeapplikasjon basert på 
karplanteapplikasjonen for NTNU Vitenskapsmuseet. Algeappplikasjonen er et 
samarbeidsprosjekt mellom VM, NTNU IT og DUG med finansiering fra NTNU. Arbeidet 
med magasinmodul ved NHM er gjennomført i henhold til plan. Algeprosjektet er overført til 
januar 2012 på grunn av kapasitetsproblemer hos NTNU IT.  
 
Arbeid i faggruppene 
 
Karplanter 
 
Faggruppa har hatt fire faggruppemøter i 2011 hvorav to var av to-dagers varighet, og leder 
rapporterer at det god stemning i gruppa. En er spesielt fornøyd med at Stavanger igjen møter 
i karplantegruppa. Det er også svært positivt at Agder naturmuseums samlinger inkluderes i 
det nasjonale nettverket.  
 
En er blitt mer og mer opptatt av å tenke nasjonalt og ikke bare se de enkelte museenes 
samlinger isolert. Det gir seg praktiske utslag i at f.eks. VM tar på seg å hjelpe Tromsø med 
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migrering, NHM hjelper Agder med migrering og ønsker også å gjøre det for Stavanger. En 
søker også om midler fra Artsdatabanken til å revidere materiale fra geografiske områder på 
tvers av museene. Faggruppa tok initiativ til et nasjonalt møte for karplantekonservatorene for 
å diskutere utfordringene knyttet til håndtering av taksonregister. Det er også avholdt et møte 
med Artsdatabanken der leder for DUG, faggruppa og koordineringsgruppa deltok for å 
diskutere utfordringer og muligheter ved bruk av Artsnavnebasen. 
 
Det er et godt samarbeid med DUG, men det merkes at det i kritiske perioder er noe vanskelig 
å få tilbakemeldinger. Enkelte ganger er dette fordi bestemte moduler/deler av databasen bare 
kjennes av en person i DUG, og er denne personen borte er det vanskelig med tilbakemelding.  
 
Koordineringsgruppa har inntrykk av at det jobbes godt i faggruppe for karplanter og at det er 
lagt ned en stor innsats fra museene i dette prosjektet i 2011. Faggruppa holder god kontakt 
med koordineringsgruppa og løfter prinsipielle spørsmål av overordnet karakter et nivå opp 
for avklaring. Framdriften i prosjektet og måloppnåelse i 2011 er stort sett i henhold til 
oppsatt plan dersom en får migrert karplantedata ved TMU og nordisk herbarium ved NHM 
innen årsskiftet. 
 
Entomologi 
 
Faggruppa hadde i vårsemesteret ett ordinært faggruppemøte samt ett ”ad hoc-møte” mellom 
to av gruppas medlemmer og DUG. Det ble arbeidet med kravspesifikasjonen til felter og 
funksjoner, og leder rapporterte om god stemning i gruppa. Arbeidet har vært preget av at de 
ulike fagmiljøene har jobbet med sine interne løsninger i 10 år eller mer og perfeksjonert dem 
slik at de fleste vel egentlig er fornøyd med dem slik de er til lokalt bruk. Alle er opptatt av at 
den nye felles applikasjonen ikke blir dårligere enn dem museene allerede har. Det ble også 
avdekket at det er større forskjell mellom den ny-utviklede karplanteapplikasjonen og de 
lokale zoologibasene enn forventet.  
 
Arbeidet tok lengre tid enn forventet, og en fikk ikke benyttet de avsatte utviklerressursene i 
DUG før kravspesifikasjonen var ferdigstilt. Det var opparbeidet en betydelig forsinkelse i 
forhold til oppsatt tidsplan per 30.04. 2011. Leder for faggruppa og koordineringsgruppa 
besluttet derfor å nedsette ei mindre arbeidsgruppe som skulle jobbe i tett samarbeid med 
utvikler i DUG for å ferdigstille en pilot av applikasjonen basert på krav og ønsker 
innkommet fra alle museene. Gruppa består av en representant fra VM, to fra NHM samt 
utvikler i DUG og har kommet godt i gang med sitt arbeid. 
 
Det ble fra september 2011 inngått avtale om kjøp av prosjektlederkompetanse fra NTNU IT. 
Prosjektlederens hovedoppgave i 2011 er ledelse av entomologiprosjektet. Det har vært 
avholdt oppstartsmøter samt en to-dagers samling i arbeidsgruppa. Det er utarbeidet en 
revidert prosjektplan og arbeidet går etter oppsatt plan. En første versjon av applikasjonen 
skal være ferdigstilt til 15.05. 2012.  
 
Koordineringsgruppa vurderer det som svært viktig for framdriften og motivasjonen innen 
naturhistorie å få en første versjon av en zoologiapplikasjon. Arbeidet med 
entomologiapplikasjonen vil berede grunnen for andre zoologisamlinger på samme måte som 
karplanteprosjektet har håndtert mange problemstillinger som er felles for de botaniske 
samlingene. 
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Sopp og lav 
 
Faggruppa ble etablert og fikk sitt mandat i mai 2011. Den består av representanter fra 
Naturhistorisk museum, Universitetsmuseet i Bergen og Vitenskapsmuseet. Trømsø museum 
- Universitetsmuseet har dessverre ikke hatt kapasitet til å stille med en representant i 
faggruppa. De har hatt to møter siden etableringen og har utarbeidet prosjektplan som er 
godkjent av koordineringsgruppa. Faggruppa har utarbeidet en milepælsplan med 
ansvarsfordeling og har angitt preliminære tidsfrister. De har bedt om å få framlegge en 
endelig tidsplan når det er avklart hvilke utviklingsressurser som vil være tilgjengelig for 
prosjektet i 2012.  
 
Faggruppeleder vektlegger at inngående kjennskap til karplanteapplikasjonen har vært 
uvurderlig for gruppas arbeid og framdriften i prosjektet. De mener å ha god oversikt over 
arbeidet som ligger foran dem og er klare til oppstart fra januar 2012. Koordineringsgruppa 
ser at faggruppa jobber godt og effektivt. Tiltakene i 2011 er gjennomført i henhold til oppsatt 
plan.  
 
Forvaltningsmodul 
 
Faggruppa ble etablert og fikk sitt mandat i mai 2011. De har hatt ett møte siden etableringen 
med gjennomgang av mandatet og presentasjon av eksisterende løsning for kulturhistorie. 
Koordineringsgruppa besluttet i august at innleid prosjektleder fra NTNU IT skal bistå 
faggruppa. Samarbeidet med prosjektleder er så vidt kommet i gang, og det er forventet at 
prosjektdefinisjon er ferdigstilt innen utgangen av 2011.  
 
Koordineringsgruppa vurderer at dette prosjektet er svært avhengig av god 
prosess/prosjektstyring. Innhenting av behov og ønsker fra fagmiljøene i museene vil være en 
omfattende og utfordrende oppgave der involvering må gjennomføres på en god måte. Det er 
derfor viktig å bruke tid og ressurser i denne fasen av prosjektet før en starter 
utviklingsarbeidet. En er 2-3 mnd. på etterskudd i forhold til den opprinnelige oppsatte 
tidsplanen, men i rute etter revidert tidsplan. Koordineringsgruppa har inntrykk av at 
medlemmene i faggruppa er motiverte for oppgavene. Gruppa vil få et godt grep om 
prosjektet når prosjektdefinisjonen er ferdigstilt.  
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Rapport på de ulike målene 
 
Detaljerte prosjektplaner med milepæler utarbeides for hvert av målene. Prosjektplanene 
følges opp av koordineringsgruppa, og kan oversendes styret ved behov/ etter ønske. 
 
Mål 1: Utvikle en felles karplanteapplikasjon som tas i bruk av alle de naturhistoriske 
universitetsmuseene 
 
Tiltak i 2011. Videreutvikling av karplanteapplikasjonen og migrering av data og overgang til 
produksjonsfase ved NHM og TMU 

Beskrivelse: Nyutviklet karplanteapplikasjon er satt i produksjon ved Bergen Museum og NTNU 
Vitenskapsmuseet i 2010. I tillegg til basis forvaltningsverktøy inneholder applikasjonen fotofunksjonalitet, 
kartvisning og en utbedret styring av brukertilgang. Faggruppe karplanter er forventet å avslutte sitt arbeid i 
2011, slik at gruppa kan legges ned i løpet av året.  
 
De viktigste aktivitetene/milepælene er: 
• ferdigstille en enkel lånemodul med utgangspunkt i eksisterende løsning for lav og karplanter ved NHM 
• utvikle en dataimportfunksjon basert på Darwin Core-format i Excel 
• ferdigstille en funksjon for kopiering av data fra en post til en annen 
• migrere generalherbariet ved NHM 
• migrere karplantedata ved TMU 
• migrere nordisk herbarium ved NHM 
• utarbeide standardiserte rapportformularer 
• forbedre dagens grensesnitt, basert på tilbakemeldinger fra brukere og uttesting ved NHM 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppen og DUG Faggruppa, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

Budsjett 875  
Forbruk 1200 

612 500 

Ressursinnsats museene (timer): Budsjett ikke angitt for 2011 
Forbruk: Totalt: 2275 hvorav NHM: 1750, UM: 200, TMU: 60 VM: 265 

Rapportering: 
• Lånemodul er tatt i bruk ved NHM som selvstendig modul, men ikke koblet opp mot resten av 

databasen enda. Dette er forventet ferdigstilt innen utgangen av 2011. Pga denne forsinkelsen er 
tilretteleggingen for UM og VM utsatt til 2012  

• Import av flat fil er utsatt til 2012 da DUGs ansvarlig for dette har hatt permisjon 
• Kopieringsoppsett er ferdig for bruk 
• Migrering av karplantedata ved TMU er forsinket, men skal gjøres før utgangen av 2011. Arbeidet 

utføres med hjelp av Vitenskapsmuseet, grunn til forsinkelse er litt langsom oppfølging fra Tromsø. 
• Generalherbariet ved NHM er migrert og i drift 
• Nordisk herbariet ved NHM er klart for migrering når DUG har kapasitet, forsinket pga manglende 

konservator, og store datamengder som det har tatt lang tid å klargjøre fra migrering. Dette har vært en 
ekstremt arbeidskrevende prosess, som bare har vært mulig gjennom tilføring av ekstra 
personalressurser fra NHM. 

• Taksonredigering: Vi har en måte som fungerer, men den er ikke er optimal for ikke-nordisk materiale. 
En har ikke hatt kapasitet til å jobbe med taksonregister ved siden av all testing av databasemoduler og 
migrering 

• Arbeidet med standardiserte rapportformularer er kommet ganske langt, men en ønsker å samkjøre noen 
standarder på tvers av alle museene som krever avklaring fra samlingsansvarlige. Dette gis høy prioritet 
og regnes ferdig tidlig i 2012. 
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• Det meste av arbeidet med videreutvikling og effektivisering er gjennomført. Noen punkter er lagt på 
vent for koordinering med sopp/lav.  

Prognose:  
Framdriften i prosjektet er tilnærmet i henhold til oppsatt plan dersom en får migrert karplantedata ved 
TMU og nordisk herbarium ved NHM innen årsskiftet.  

 
 
 
Mål 2: Utvikle en felles entomologiapplikasjon som skal tas i bruk av alle de 
naturhistoriske universitetsmuseene  
 
Tiltak i 2011. Utvikle felles entomologiapplikasjon for de naturhistoriske museene 

Beskrivelse: Det skal utvikles én felles applikasjon for objektsamlingene i entomologi. Applikasjonen skal 
håndtere norske og utenlandske samlinger. Applikasjonen skal testes for utvalgte pilotsamlinger ved alle 
museene.  
 
De viktigste aktivitetene/milepælene er: 
• utvikle en detaljert kravspesifikasjon 
• utvikle en databasemodell basert på modellen som ligger til grunn for karplantedatabasen 
• designe og programmere brukergrensesnitt 
• utvikle migreringsskript for samlingene som skal migreres 
• teste applikasjonen 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppa og DUG Faggruppa, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

Budsjett 1000 
Forbruk 250 

700 000 

Ressursinnsats museene (timer): Budsjett ikke angitt for 2011 
Forbruk: Totalt: 455 hvorav NHM: 95, UM: 60, TMU: 80 VM: 220 

Rapportering: 
• Prosjektleder er knyttet opp mot prosjektet 
• Prosjektmandat med ny tidsplan er utarbeidet og godkjent av koordineringsgruppa 
• Prosjektdefinisjon er ferdigstilt 
• Overordnet kravspesifikasjon er tilnærmet ferdigstilt 
• Identifikasjon av lokale databaseløsninger er tilnærmet ferdigstilt 
• Utvikling av databasemodell er igangsatt på bakgrunn av overordnet kravspesifikasjon 
• Design og programmering av brukergrensesnitt er igangsatt 
• Utviklingsskript for migrering igangsatt 
• Prioritering av oppgaver er igangsatt 
• Testing av applikasjonen overføres til 2012 

Prognose:  
Per 01.11. 2011 er en ca. 6 mnd. på etterskudd i forhold til den opprinnelige oppsatte tidsplanen for 2011. 
Målt opp mot justert tidsplan for 2011 går prosjektet etter plan. 
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Mål 3. Utvikle en felles sopp- og lavapplikasjon som skal tas i bruk av alle de 
naturhistoriske universitetsmuseene 
 
Tiltak i 2011. Utvikle kravspesifikasjon og prosjektplan for sopp- og lavapplikasjon 

Beskrivelse: Med utgangspunkt i nyutviklet karplanteapplikasjon og testrapport av 11.11. 2010 fra NHM, 
skal det utarbeides en kravspesifikasjon og prosjektplan for utvikling av en sopp- og lavapplikasjon.  
 
De viktigste aktivitetene/milepælene er: 
• opprette faggruppe for sopp og lav og utarbeide mandat 
• identifisere og definere organismespesifikke behov som ikke er dekket gjennom karplanteapplikasjonen 
• utarbeide en kravspesifikasjon og prosjektplan for utviklingsprosjekt sopp og lavapplikasjon  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa 
og faggruppa 

Faggruppa og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

0 0 

Ressursinnsats museene (timer): Budsjett ikke angitt for 2011 
Forbruk: Totalt: 160 hvorav NHM: 80, UM: 30, TMU: 0, VM: 50 

Rapportering:  
• Mandat er utarbeidet 
• Faggruppa er opprettet og har hatt to møter i høstsemesteret 
• En detaljert gjennomgang av dagens ulike baser ved museene er gjennomført og sammenlignet med 

karplanteapplikasjonen for å definere behov som ikke er dekket gjennom denne applikasjonen 
• Prosjektplan med utviklingsplan og migreringsplan er utarbeidet og godkjent av koordineringsgruppa. 

En preliminær tidsplan er utarbeidet, men må justeres når ressurssituasjonen for 2012 er avklart. 

Prognose:  
I henhold til forventet framdrift 
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Mål 4. Utvikle en felles forvaltningsmodul som kan benyttes for eksisterende og 
fremtidige applikasjoner i naturhistorie 
 
Tiltak i 2011. Utrede behov og løsning for forvaltningsmodul i naturhistorie 

Beskrivelse: Forvaltningsmodulen i kulturhistorie gjennomgås og behov for tilpasninger til de 
naturhistoriske samlingene identifiseres. 
 
De viktigste aktivitetene/milepælene er: 
• opprette faggruppe for forvaltningsmodul i naturhistorie og utarbeide mandat 
• utarbeide kravspesifikasjon for modifisering av eksisterende modul i kulturhistorie 
• utarbeide prosjektplan for utviklingsprosjekt forvaltningsmodul i naturhistorie 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa 
og faggruppa 

Faggruppa og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

0 0 

Ressursinnsats museene (timer): Budsjett ikke angitt for 2011 
Forbruk: Totalt: 60 hvorav NHM: 10, UM: 15, TMU: 0, VM: 35 

Rapportering:  
• Mandat er utarbeidet 
• Faggruppa er opprettet og har hatt ett møte 
• Prosjektleder er knyttet opp mot prosjektet 
• Prosjektmandat med ny tidsplan er utarbeidet og godkjent av koordineringsgruppa  
• Utarbeidelse av prosjektdefinisjon er igangsatt 

 

Prognose:  
Per 01.11. 2011 er en 2-3 mnd. på etterskudd i forhold til den opprinnelige oppsatte tidsplanen for 2011. 
Målt opp mot justert tidsplan for 2011, går prosjektet etter plan. Et første møte med faggruppa og 
prosjektleder for utarbeidelse av prosjektdefinisjon og prosjektplan planlegges gjennomført i løpet av 
november/desember 2011. 
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MUSIT: handlingsplan for naturhistorie med ressursforbruk for 2012 
 
Detaljerte prosjektplaner med milepæler og ansvarsfordeling revideres/utvikles for hvert av 
målene etter endelig avklaring av ressurstildeling for 2012. Prosjektplanene følges opp av 
koordineringsgruppa, og kan oversendes styret ved behov. 
 
 
Mål 1: Utvikle en felles karplanteapplikasjon som tas i bruk av alle de naturhistoriske 
universitetsmuseene 
 
Tiltak i 2012. Sluttføring av karplanteapplikasjonen, migrering av data fra Stavanger og Agder 
samt overgang til produksjonsfase for alle deler av karplanteherbariene ved NHM. 

Beskrivelse: Karplanteapplikasjon er satt i produksjon ved NHM, UM og VM. I tillegg til basis 
forvaltningsverktøy inneholder applikasjonen fotofunksjonalitet, kartvisning, en enkel lånemodul 
og en utbedret styring av brukertilgang. I 2012 vil karplantesamlingene ved Stavanger museum og 
Agder naturmuseum migreres til felles nasjonal løsning. Faggruppe karplanter er forventet å 
sluttføre sitt utviklingsarbeid i 2012. Gjenstående utviklingsoppgaver løses gjennom arbeidet med 
sopp og lavapplikasjon samt felles forvaltningsmodul for naturhistorie. Gruppen vurderes nedlagt 
som MUSIT-faggruppe fra 2013.  
 
De viktigste aktivitetene/milepælene er: 
• utarbeide standardiserte rapportformularer  
• migrere karplantedata ved Stavanger museum og Agder naturmuseum  
• utbedre geografiregister  
• etablere gode rutiner og system for taksonredigering  
 
Eventuelle ekstra tildelinger og ekstern utviklerkompetanse kan realisere noen av følgende tiltak: 
• utarbeide nye etiketter 
• import av oppdaterte/endrede data 
• evaluering og kvalitetskontroll av kartvisningen 
• utbedre personregister 
• implementering av funksjonalitet fra sopp/lavbase 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Koordineringsgruppa, 
faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

300  

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 125, TMU: 100, UM: 125, VM:100. Totalt: 450 
Antall timer er eksklusiv innsats til migrering. 

Rapportering: 

Prognose: 
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Mål 2: Utvikle en felles entomologiapplikasjon som skal tas i bruk av alle de 
naturhistoriske universitetsmuseene  
 
Tiltak i 2012. Utvikle felles entomologiapplikasjon for de naturhistoriske museene 

Beskrivelse: Det skal utvikles én felles applikasjon for objektsamlingene i entomologi. 
Applikasjonen skal håndtere norske og utenlandske samlinger. Applikasjonen skal testes for 
utvalgte pilotsamlinger ved alle museene. Ei arbeidsgruppe med ekstern prosjektleder er nedsatt 
for å utvikle en pilot innen 15.05. 2012.  
 
De viktigste aktivitetene/milepælene i 2012 er: 
• designe og programmere brukergrensesnitt 
• testing av applikasjonen underveis i prosessen på datasett tilgjengeliggjort av museene 
• utvikle en første versjon av entomologiapplikasjon (innen 15.05. 2012) 
• endelig test og godkjenning av første versjon av applikasjonen 
• avsluttende rapportering første versjon med forslag til videre utvikling av 

databaseapplikasjonen 
• fatte beslutning om første versjon skal videreutvikles eller settes i drift (innen 31.05. 2012) 
• hvis første versjon settes i drift:  

• utvikle migreringsskript for samlingene som skal migreres 
• sette opp prioritert plan for migrering av lokale databaser 
• oppstart migrering 

• hvis første versjon må videreutvikles: 
• spesifisere krav til videreutvikling  
• designe og programmere videreutviklet løsning  
• sette opp prioritert plan for migrering av lokale databaser 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Koordineringsgruppa, 
faggruppa og DUG 

Pilotgruppa, DUG, faggruppa 
og ansvarlige konservatorer 
ved museene 

Timer Kroner 

925 programmering 
og test/migrering  

200 prosjektledelse 
første halvår 

 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 360, TMU: 150, UM: 100, VM: 300. Totalt 910. 
Antall timer er eksklusiv innsats til migrering. 

Rapportering:  

Prognose:  
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Mål 3: Utvikle en felles sopp- og lavapplikasjon som tas i bruk av alle de naturhistoriske 
universitetsmuseene 
 
Tiltak i 2012. Utvikle felles sopp- og lavapplikasjon for de naturhistoriske museene med oppstart 
av migrering. 

Beskrivelse: Det skal utvikles én felles applikasjon for objektsamlingene for sopp og lav. 
Faggruppa leverte utkast til prosjektplan med kravspesifikasjon i oktober 2011. Applikasjonen 
implementerer all funksjonalitet i karplanteapplikasjonen, men krever utvikling av nye moduler for 
typekort, protologer, eksikkater, litteratur og kjemiske analyser. I tillegg kreves nye felt i 
eksisterende moduler. Modul for kjemiske analyser er spesifikt for sopp og lav, men overlapper 
delvis entomologenes analysemodul. De andre nye modulene er generelle for naturhistorie. 
Applikasjonen krever også funksjonalitet som faggruppe karplanter har nedprioritert og utsatt av 
div. årsaker. Migrering av åtte databaser følger utviklingsbehovene. 
 
De viktigste aktivitetene/milepælene er: 
• utarbeide en detaljert kravspesifikasjon 
• designe og programmere brukergrensesnitt 
• teste applikasjonen 
• utvikle migreringsskript for samlingene som skal migreres 
• starte migrering etter følgende prioritering sopp NHM, lav NHM, lav UM 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Koordineringsgruppa, 
faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

800  

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 450, TMU: 0, UM: 100, VM: 200. Totalt: 750 
Antall timer er eksklusiv innsats til migrering. 

Rapportering: 

Prognose: 
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Mål 4. Utvikle en felles forvaltningsmodul som kan benyttes for eksisterende og 
fremtidige applikasjoner i naturhistorie 
 
Tiltak i 2012. Utrede behov og utarbeide forslag til løsning for felles forvaltningsmodul i 
naturhistorie. 

Beskrivelse: Forvaltningsmodulen i kulturhistorie gjennomgås og behov for tilpasninger til de 
naturhistoriske samlingene identifiseres. Funksjoner i allerede utviklet lånemodul for karplanter og 
magasinmodul utviklet for NHM skal ivaretas. Arbeide omfatter utredning og avklaring av behov 
knyttet til DNA-data. Alle MUSIT-faggrupper innen naturhistorie samt de ulike fagmiljøene ved 
universitetsmuseene involveres i arbeidet med forvaltningsmodulen for å sikre mest mulig enhetlig 
system med færrest mulig spesialfunksjoner, og for å avklare grenser for hva som bør ligge i 
forvaltningsmodulen og hva som bør ligge i de rene samlingsapplikasjonene. 
 
De viktigste aktivitetene/milepælene for 2012 er: 
• utarbeide prosjektplan basert på prosjektdefinisjon  
• utarbeide overordnet kravspesifikasjon for forvaltningsmodul i naturhistorie  

• ta utgangspunkt i eksisterende magasin- og forvaltningsfunksjon for de 
kulturhistoriske samlingene 

• ivareta eksisterende funksjoner fra lånemodul og magasinmodul for karplanter 
NHM 

• utrede og avklare behov for forvaltning av DNA-data samt andre analysetyper 
• endelig vedtak angående omfang, innhold og igangsettelse innen 15. september 2012. 
• implementere lånemodul for karplanter ved UMiB og VM høsten 2012. 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 
faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG, ansvarlige 
konservatorer ved museene, 
faggruppeledere 

Timer Kroner 

200 programmering + 
200 prosjektledelse 

 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 300, TMU: 100, UM: 200, VM:250. Totalt: 750 
Rapportering:  

Prognose:  
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MUSIT 
Koordineringsgruppe for naturhistorie 
11.11. 2011/SBA 
 
 

 
REFERAT 

 
fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 09. november 2011 kl. 11.30-16.00  
Møtested: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
 
  

* 
 
Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Arne C. Nilssen 
(Tromsø Museum – Universitetsmuseet), Tor Tønsberg (Universitetsmuseet i Bergen) og 
Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 
 

* 
 
Sak 20/11: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 06.09. 2011 
 
Innkalling, saksliste og referat fra møtet 06.09. 2011 ble godkjent. 
 
En ny sak ble meldt under eventuelt: Invitasjon til faggruppeledere og DUG fra 
Artsdatabanken til møte om status for navnebaser og videre planlegging for sammenkobling 
av navn. 
Orienteringssak med forslag til prosjektmandat for felles forvaltningsmodul i naturhistorie ble 
endret fra orienteringssak til ny sak under eventuelt. 
 
Sak 27/11 ”Orienteringssaker/oppfølgingssaker” ble behandlet før sak 22/11 ”Handlingsplan 
2012 med rapport på tiltak 2011” for å få et best mulig grunnlag for beslutningene i sak 22/11. 
 
 
Sak 21/11: Prosjektplan for utvikling av sopp og lavapplikasjon 
 
Mandat for faggruppe sopp og lav ble utarbeidet av koordineringsgruppa i april 2011 og 
godkjent av MUSITs styre i møte 26.05. 2011. I mandatet er det beskrevet at faggruppa skal 
utarbeide en prosjektplan (milepælsplan) med tidsfrister og ansvarsfordeling for hele 
prosjektet, inkludert selve utviklingsarbeidet. Endelig plan legges fram for 
koordineringsgruppa for godkjenning innen 01.11. 2011. 
 
Notat samt forslag til prosjektplan fra faggruppa ble forelagt koordineringsgruppa. 
 
Vedtak: Den framlagte prosjektplanen vedtas. En endelig tidsplan for prosjektet utarbeides 
og legges fram for koordineringsgruppa innen 31.01. 2012. Koordineringsgruppa berømmer 
faggruppas effektive arbeid og godt motiverte prosjektplan. Det tas initiativ både fra 
seksjonsleder ved Tromsø museum og fagmiljøet for å involvere Tromsø museum i 
faggruppas arbeid, i det minste som observatør.  
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Sak 22/11: Handlingsplan 2012 med rapport på tiltak 2011 
 
Rapport på tiltak 2011 
Notat med rapport på handlingsplan 2011 fra de fire faggruppene samt utkast til samlet 
rapport på handlingsplan 2011 for naturhistorie ble forelagt koordineringsgruppa. 
 
Vedtak: Koordineringsgruppas leder sluttfører rapport på tiltak 2011 basert på diskusjonen i 
møtet samt tilbakemelding fra fagmiljøene og DUG på ressursinnsats. 
 
Handlingsplan 2012 
Notat samt innspill til handlingsplan 2012 fra faggruppene ble forelagt koordineringsgruppa. 
 
Koordineringsgruppa er ikke kjent med at det foreligger noen overordnede føringer for 
utarbeidelse av handlingsplan for 2012. Ettersom det ikke jobbes med flerårige 
handlingsplaner i MUSIT, melder koordineringsgruppa inn en realistisk handlingsplan for 
2012 basert på tradisjonell lik ressursfordeling mellom kultur- og naturhistorie. I tillegg 
forutsettes gjenstående øremerkede midler fra Styret til en satsing på naturhistorie i 2011 
overført og disponible til samme formål i 2012. Det arbeides godt i faggruppene og 
fagmiljøene. Det foreligger konkrete planer/ønsker om aktiviteter i faggruppene langt ut over 
det som er foreslått i handlingsplanen for naturhistorie for 2012. For 2012 vurderes få 
utviklerressurser tilgjengelig i DUG som den begrensende faktoren for total aktivitet innenfor 
naturhistorie.  
 
Handlingsplan for naturhistorie 2012 tar hensyn til: 
 

• Innmeldte behov fra faggruppene  
• Ressurssituasjon, kapasitet og kompetanse i DUG 
• Ekstra ressurser for prosjektledelse og testing i naturhistorie 
• Museenes behov/ønske om etablering av nye faggrupper og aktivitetsområder 
• Ressurssituasjon og kapasitet i museene 
• Mulige eksterne finansieringskilder 

 
Faglige aktivitetsområder: 
 
Karplanter. Flere av de foreslåtte tiltak er delvis overført fra 2011 til 2012 for sluttføring. 
Noen tiltak overføres til utviklingsarbeidet i sopp og lavgruppa, og håndtering av lån 
overføres til forvaltningsgruppas arbeid. Faggruppas arbeid videreføres til 31.12. 2012, 
utviklingsarbeidet med bruk av DUG-ressurser sluttføres innen 31.05. 2012. 
 
Entomologi. Utviklerressurser må sikres slik at innleid prosjektleder og test/migreringshjelp 
kan nyttes på best mulig måte. Det må vises til resultater og et produkt for zoologi i 2012.  
 
Sopp og lav. Faggruppa har levert en god prosjektbeskrivelse og virker godt motivert og 
målrettet. Momentet i gruppas arbeid må holdes oppe, og gruppa samarbeider med 
karplantegruppa om felles tiltak.  
 
Felles forvaltningsmodul. Hovedaktiviteten vil være utarbeidelse av kravspesifikasjon basert 
på behov og ønsker i museene. Det er behov for prosjekt/prosessledelse i tillegg til 
ressursinnsatsen fra museene. Utviklingsarbeidet settes tidligst i gang fra oktober 2012.  
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Geologi. Det ble fra Styrets side bedt om at koordineringsgruppa vurderte å opprette ei ny 
faggruppe i geologi. Det ble meldt tilbake at dette skulle vurderes i forbindelse med 
handlingsplanarbeidet for 2012. Etter en høring i fagmiljøene konkluderer 
koordineringsgruppa med at det ikke er prioritet og kapasitet i fagmiljøene til å etablere ei 
faggruppe i geologi i 2012. Det er lite felles når det gjelder datainnhold og -struktur på NGUs 
og museenes databaser, og en ser ingen grunn til å prioritere en samordning av disse. 
 
Alger: Algesikringsprosjektet i samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU IT og 
DUG er overført fra 2011 til januar 2012 pga kapasitetsproblemer hos NTNU IT. Prosjektet 
må sikres de nødvendige avtalte ressurser fra DUG i 2012. 
 
Vedtak: Koordineringsgruppas leder sluttfører forslag til handlingsplan for 2012 basert på 
diskusjonen i møtet samt innspill fra fagmiljøene på ressursinnsats i museene. 
 
 
Sak 23/11: Forslag om felles handlingsplantiltak med kulturhistorie: Utvikle en 
WMS/WFS-tjeneste for MUSIT-data 
 
Koordineringsgruppa i kulturhistorie har meldt inn behov for å få utviklet en WMS/WFS-
tjeneste for MUSIT-data. Dette kan sees på som en investering i felles infrastruktur både for 
kultur- og naturhistorie. Tjenesten gir mulighet til å eksportere data til for eksempel 
forvaltningen på en effektiv og god måte. Det er antydet en kostnadsramme på ca 100 000 kr 
til kjøp av tjenester til oppsett av WMS/WFS-tjenester samt opplæring. 
 
Vedtak: Koordineringsgruppa mener det foreligger for liten dokumentasjon knyttet til saken 
både når det gjelder tjenestens muligheter/gevinst for naturhistorie og konsekvenser for 
ressursbruk i DUG. Tilleggsinformasjon hentes inn og sendes til koordineringsgruppas 
medlemmer for uttalelse innen 13.11.11. Hvis dette ikke gir tilstrekkelig saksunderlag, 
fremmes saken som et forslag fra kulturhistorie. Det forutsettes uansett at tiltaket ikke går ut 
over utviklerressurser/kapasitet til naturhistorie.  
 
 
Sak 24/11: Bruk av "strategiske midler" (overførte midler/ledige lønnsmidler) i 2012 
 
Det har kommet signaler om at det vil være noe tilgjengelige (foreløpig udisponerte) midler i 
MUSIT i 2012. Dette skyldes blant annet permisjoner. Koordineringsgruppa kan melde inn 
forslag til disponering av slike midler til styrets behandling av budsjett 2012. 
Faggruppelederne er invitert til å komme med slike forslag i sammenheng med 
handlingsplanarbeidet. Karplantegruppa har antydet at noen av gruppas foreslåtte tiltak for 
2012 kan gjennomføres av eksterne personer ved bruk av slike midler.  
 
Vedtak. Koordineringsgruppa ber om at eventuelle ledige midler i 2012 disponeres slik at 
nødvendige prosjektlederressurser til de naturhistoriske prosjektene sikres. Annen bruk av 
slike midler må gå til gjennomføring av felles ”MUSIT-tiltak” i faggruppene som 
avhjelper/erstatter utviklerressurser fra DUG. 
 
 
Sak 25/11: Møteplan 2012 
 
Vedtak: Koordineringsgruppa bør ha minst fire møter i 2012. To av møtene må legges opp i 
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forhold til avrapporteringen for hhv entomologiprosjektet i mai og forvaltningsprosjektet i 
september. Koordineringsgruppa ønsker en markering med presentasjon av 
karplanteapplikasjonen våren 2012. Endelig møteplan for 2012 legges når MUSITs styre har 
lagt sin plan. 
 
 
Sak 26/11: Eventuelt 
 
Invitasjon til faggruppeledere og DUG fra Artsdatabanken til møte om status for navnebaser 
og videre planlegging for sammenkobling av navn. 
 
E-posthenvendelse fra Artsdatabanken 
 
Vedtak: Det er positivt at Artsdatabanken tar initiativ til et slikt møte. De relevante 
faggruppene må være representert med konservatorkompetanse. Artsdatabanken og 
faggruppelederne møtes først for faglige avklaringer. DUG og Artsdatabanken følger opp i 
etterkant for å bli enige om de tekniske spesifikasjonene. DUGs leder tar en henvendelse til 
Artsdatabanken og legger fram forslaget til en to-trinns prosess. 
 
Prosjektmandat for felles forvaltningsmodul i naturhistorie 
 
Et detaljert prosjektmandat for faggruppens arbeid er utarbeidet i ”prosjektmal” basert på 
mandat godkjent av MUSITs styre i møte 26.05. 2011. Det foreslår en prosjektperiode (fase 1) 
med innhenting og analyse av behov i fagmiljøene samt utarbeidelse av overordnet 
kravspesifikasjon fra 01.11.2011 til 15.09. 2012. 
 
Forslag til prosjektmandat fra faggruppeleder og leder i koordineringsgruppa vedlagt. 
 
Vedtak: Det framlagte forslaget til prosjektmandat godkjennes med følgende merknader: 
Prosjektmandatets tekst justeres slik at det framgår at effektmål og resultatmål gjelder for det 
totale arbeidet i faggruppa som omfatter mer enn prosjektets fase 1. Forutsetninger knyttet til 
ressurser endres i tråd med tildeling for 2012. 
 
 
Sak 27/11: Orienteringssaker/oppfølgingssaker 
 
1. Status for arbeid i faggruppene 

• Entomologi.  
Faggruppeleder mener det var en riktig beslutning å nedsette ei mindre arbeidsgruppe 
for utvikling av en pilot, selv om ikke alle medlemmene i faggruppa var like positive 
til denne løsningen. Det jobbes godt i arbeidsgruppa, og faggruppa kobles på igjen når 
det foreligger et produkt fra arbeidsgruppa. Det foreligger spørsmål fra arbeidsgruppa 
til koordineringsgruppa om forhold rundt personvern samt muligheter for å registrere 
observasjoner i entomologiapplikasjonen. Spørsmål rundt personvern/sikkerhet og 
melding til Datatilsynet er behandlet av koordineringsgruppa tidligere i 2011. 
Informasjon om dette oversendes arbeidsgruppa. Koordinerningsgruppa ber videre 
arbeidsgruppa klargjøre hva som menes med observasjonsdata; er det observasjoner 
uten registrert objekt eller observasjoner knyttet til et objekt i samlingene? Det er noe 
uklarhet om arbeidsgruppa tar hensyn til alle insektgrupper i piloten, eller om den 
utvikles ut fra noen testgrupper. Dette må avklares med arbeidsgruppa.  
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• Karplanter 

Gruppa arbeider hardt for å få migrert Tromsø-data og nordisk herbarium ved NHM, 
dette skal skje innen årsskiftet. Det er svært positivt at Stavanger er kommet med igjen 
i faggruppa og at en får inkludert Agder naturmuseums store karplantesamling i det 
”nasjonale datasettet” i MUSIT. UiO/NHM og Agder naturmuseum skal inngå en 
bilateral avtale om migrering og forvaltning av data for Agder naturmuseums 
karplantesamling. Et møte mellom partene er planlagt 17.11. 2011. For å beregne 
MUSIT-kostnadene som skal belastes Agder, ber koordineringsgruppa DUG om å 
beregne hvor mye tid som går med til drift og support for Agder i 2012. Dette danner 
så grunnlaget for å kostnadsberegne en ”kontingent” fra 2013.  
 

• Sopp og lav 
Faggruppa har hatt to møter siden etableringen og har utarbeidet prosjektplan som er 
forelagt koordineringsgruppa. Faggruppa har utarbeidet en milepælsplan med 
ansvarsfordeling og har angitt preliminære tidsfrister. De har bedt om å få framlegge 
en endelig tidsplan når det er avklart hvilke utviklerressurser som vil være 
tilgjengelige for prosjektet i 2012. Koordineringsgruppa har inntrykk av at faggruppa 
jobber godt og effektivt. 
 

• Felles forvaltningsmodul.  
Faggruppa gjennomførte oppstartsmøte i juni 2011. Koordineringsgruppa besluttet i 
august at inneid prosjektleder fra NTNU IT skal bistå faggruppa. Samarbeidet med 
prosjektleder er så vidt kommet i gang. Det er utarbeidet prosjektmandat og en 
forventer at prosjektdefinisjon er ferdigstilt innen utgangen av 2011. 
 
 

2. Registrering av samlingsdatabaser hos Datatilsynet/personvernombudet 
Koordineringsgruppa vedtok i sak 17/11 at ”MUSIT v/DUG tar ansvar for å melde inn de 
felles nasjonale databasene der MUSIT har driftsansvar til Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste. Museene tar ansvar for å melde inn sine lokale samlingsdatabaser og digitale 
oversikter etter mal utarbeidet av DUG. DUG utreder saken videre med hensyn på eventuelle 
behov for skjerming av persondata og om det er retningslinjer for foreldelse knyttet til eldre 
innsamlinger”.  
 
UiO har eget personvernombud, og DUG har den 27.09. 2011 meldt inn MUSIT-basene til 
personvernombudet i tråd med UiOs prosedyrer. NTNU har ikke personvernombud og en har 
avklart med juridisk rådgiver at VMs lokale samlingsdatabaser meldes inn til Datatilsynet på 
eget skjema. De andre museene oppfordres til å avklare prosedyrer ved sitt universitet og 
starte arbeidet med å melde inn de lokale basene. Alle baser/registre hvor en kan sortere data 
på person skal meldes inn selv om de ikke er tilgjengelige på nett. Det er samtidig viktig å 
sette seg inn i retningslinjene for forvaltning og dokumentasjon. Koordineringsgruppa ber 
DUGs leder orientere Styret om kravene til meldeplikt og at ansvaret for de lokale basene 
ligger hos dataeier.  
 
 
3. Møte i Artsdatabankens navneråd 
Referat fra møtet er ikke offentliggjort ennå. Koordineringsgruppa ble orientert om at rådet i 
siste møte hadde behandlet to saker som er relevante for museene: 1) Sammensetning av 
navnekomiteer og 2) Utarbeidelse av navnetreff-tjeneste.  



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 04/4-2011 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012 

DATO: 16. NOVEMBER 2011 

 

Forslag til budsjett 2012 
 

 
Budsjett 
2011 

Regnskap 
2011 

Prognose 
2011 

Budsjett 
2012 Kommentar  

Inntekter 
 

   
 

UiO 2 841 2 841  2 841  2 841  

UiB 2 023 2 023  2 023  2 023  

NTNU 2 023 2 023  2 023  2 023  

UiT 1 205 1 205  1 205  1 205  

UiS 516 516 516 516  

Overført fra tidligere år 572 572  572  283  

      
Sum inntekter 9 180 9 180  9 180 8 891  
      
Utgifter      
Lønn 7 350 4 375  7 100  6 668 Note 1 
Driftskostnader 850 566 850 900  
Utstyrsinvesteringer 52 52  52  0  
Programvare 13 7  13 13  
Reiser, møter m.v. 60 28  60 60  
Web-satsing 500 567  567 500  
Ekstrasatsing på naturhistorie 355 0 255 400 Note 2 
Ekstrasatsing på kulturhistorie 0 0 0 350 Note 3 

Sum utgifter 
 

9 180 5 595  8 897 8 891 
 

 
Note 1 
Underforbruk i lønn i 2011 og 2012 skyldes permisjoner. 
 
Note 2 
Ekstrasatsingen innen naturhistorie videreføres. De ekstra midlene går til å lønne ekstern prosjektleder og 
kjøp av utviklingstjenester. 
 
Note 3 
Koordineringsgruppen for kulturhistorie ønsker å kunne lønne ekstrahjelp ved museene til å kvalitetssikre 
samlingene (se under Andre tiltak i forslaget til handlingsplan for kulturhistorie).  
 
Hvis midlene til websatsing ikke er fordelt på prosjekter innen utgangen av mai 2012, så fordeles de mellom 
kultur- og naturhistorie til andre formål. 
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