Universitetet i Oslo
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon

Referat fra møte mellom MUSIT styre og felles
koordineringsgruppene 30. oktober 2017
Historisk museum, Universitetet i Bergen kl. 1300-1500
Tilsted:
MUSITs styre:
Heidi Annette Espedal UiB (styreleder)
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU (nestleder)
Tor Holmen, Uninett,
Marianne Skandfer, UiT
Tor Tonsberg, UiB vara
Forfall: Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum
Felles koordineringsgruppene (FKG):
Torkild Bakken (VM)
Wenche Brun (AM)
Asbjørn Engevik (UM)
Monica Kristin Hansen (TMU)
Jon Lønnve (NHM)
Jenny Smedmark (UM) (leder for naturhistoriske)
Heini Rämä (TMU)
Espen Uleberg (KHM) (leder for kulturhistoriske)
Forfall: Stian Finmark (RA), og Birgit Maixner (VM)
Styrelederen Heidi A. Espedal kom til møtet ca. 1330.
MUSITs styret ønsket FKG velkommen og det ble et kort introduksjonsrunde.

MUSITs strategi
Hovedformål med møtet var at MUSITs styre ønsker en dialog rundt MUSITs strategi. I tilknytning
til dette hadde styret sendt en del spørsmål til FKG med anmodning om at de tok en diskusjonen
rundt strategien. Lederne for FKG ga en orientering fra deres strategidiskusjon og det ble en
diskusjon av de enkelte punktene.
Hvordan tenker vi MUSITs viktigste oppgaver og prioriteringer framover
Viktig å få MUSIT og museenes samlinger bedre presentert på nett. Publisering og synliggjøring av
museene via GBIF og ARTSKART ikke godt nok. UNIMUS bør oppdateres og utvikles.
Universitetetsmuseenes bør ha sin eget Nett-sted for å markedsføre seg selv. Det er viktig at
museene selv tar fatt i dette. Museene som dataeier bør være mer synlig.
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Hvordan fungerer MUSIT-organisasjonen mht. rolle, arbeidsfordeling, dialog med museene.
Hva kan/bør forbedres?
Alle var enige i at kommunikasjon kan forbedres på alle nivå.
Databasekoordinators rolle fungerer litt forskjellig mellom museene og noen av museene mangler
teknisk/database kunnskap. Erfaring fra arbeidet med referansegruppene er varierende. Det er
ulike årsaker til dette men ramme de jobber innenfor bør defineres tydeligere.
Hvordan jobber dere sammen i FKG, og lokalt ved museene
FKG fungerer bra og har knyttet fagene tetter sammen.
Erfaring lokalt ved museene er ulike. Noen steder er det god forankring i organisasjonen og
spredning av informasjon ut i museene fungerer bra, andre steder er det ikke så enkelt.
Koordineringsgruppenes medlemmer har ansvar for å informere ledelse ved museene om MUSITs
arbeid.
Hvilke ambisjoner (mål) og/eller veivalg har vært vanskelige å realisere i strategien, evt.
Hvorfor?
Arbeidet med MUSITs Ny IT-arkitekturen har vært prioritert det siste året.

Lederne for FKG tror ikke at FKG ville gjøre om prioritering hvis de hadde bruke strategien aktiv.
Siste års arbeid med Ny IT-arkitekturen har blitt et læringspunkt for alle. Det er viktig å få en total
oversikt over moduleringsarbeid i tilknytning til objekthåndtering. Referansegruppen for objekt er i
gang med dette arbeid.

Gamle løsninger, avvikling
I diskusjon med USIT signalisert USIT at de ønske en utfasing av de gamle løsningene til påske
2018, men at de gamle systemene ikke vil bli slått av før nye løsninger er på plass og dataene er blitt
migrerte over. MUSIT og USIT må jobbe sammen for å lage en plan for hvordan avvikling av de
gamle Delphi-klientene skal gjøres på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Arbeidet med objekt

modulen er bestemmende for hvor langt tid en avvikling av det eldre systemet vil ta.

MUSIT høst seminar 2017
FKG var veldig fornøyd med seminaret i år. Til sammen var det over 60 påmeldte. De ønsker at det
avholdes et seminar til neste år. MUSIT seminaret er den eneste arena hvor natur og kultur kommer
sammen for å diskutere felles musealt/MUSIT relaterte problemstillinger.
Oslo 07.11.2017 / Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

