
Oslo, 4.12.2012 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes den 10. desember kl. 09.00–13.00 på Schøninghuset, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 
 
Saksliste 
V-sak 01/4-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 20.9.2012 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
O-sak 02/4-12 Orienteringer om pågående evalueringer/utredinger 
 Orienteringer ved medlemmer i UHR M og daglig leder i DUG 
 
V-sak 03/4-12 Kulturhistorie: Årsrapport for 2012, forslag til handlingsplan for 2013 og referat fra siste 

møte i koordineringsgruppa 
 Sakspapirer: Rapport, handlingsplan og referat 
 Forslag til vedtak: Handlingsplanen for 2013 godkjennes 
 
V-sak 04/4-12 Naturhistorie: Årsrapport for 2012, og forslag til handlingsplan for 2013 og referat fra siste 

møte i koordineringsgruppa 
 Sakspapirer: Rapport, handlingsplan og referat 
 Forslag til vedtak: Handlingsplanen for 2013 godkjennes. 
  
V-sak 05/4-12 Utkast til forslag til budsjett for 2013 
 Sakspapirer: Budsjett, regnskap og prognose 
 Forslag til vedtak: Forslag til budsjett godkjennes med de merknader som kom fram i møtet. 
 
V-sak 06/4-12 Forlengelse av gjeldende MUSIT-avtale 
 Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor årsmøtet at nåværende MUSIT-avtale forlenges ut 

2013. 
 
V-sak 07/4-12 Heldagsseminar innen naturhistorie 
 Sakspapirer: Saksdokument 
 Forslag til vedtak: Styret bevilger kr. 75 000 til et heldagsseminar innen naturvitenskap. 

Midlene bevilges fra posten "ekstrasatsing innen naturhistorie" i MUSITs budsjett. 
 
D-sak 08/4-12 Videre arbeid i faggruppe portalisering 
 Sakspapirer: Saksdokument og referat fra møtet i faggruppa 
 
V-sak 09/4-12 Møteplan 2013 
 Forslag til vedtak: Møteplan for 2013 vedtas med de endringer som kom fram i møtet. 
 Møteplan for 2013: 
 Torsdag 21. februar (regnskap og årsberetning til årsmøtet) 
 Torsdag 6.juni (tertialrapport og rapportering fra koordineringsgruppene 1. halvår) 
 Torsdag 19. september (tertialrapport) 
 Torsdag 28. november (budsjett og handlingsplaner påfølgende år) 
 Ut fra sakslisten avgjøres det i hvert enkelt tilfelle om det blir telefonmøte, videomøte eller 

fysisk møte. 
  
D-sak 10/4-12 Eventuelt 
 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 



Oslo, 26.9.2012 

Referat fra styremøtet i MUSIT 20.9.2012 
 

Arne Bjørlykke (NHM), Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), 

Siri Jansen (UiB), Susan Matland (KHM), Arne Johan Nærøy (AM), Lars Oftedal (UiO) og Pål Vegar 

Storeheier (UiT, styreleder). 

 

Karl Frafjord (TMU) møtte for Marit Hauan (TMU). Henrik von Achen (UMiB) og Nils Valland 

(Artsdatabanken, observatør) var forhindret fra å møte. 

 

Saksliste 

V-sak 01/3-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 24.5.2012 

 Referatet ble godkjent. 

 

O-sak 02/3-12 Tertialrapport, 2. tertial 

 Budsjett, regnskap og prognose og timeforbruksoversikt ble tatt til etterretning. 

 

O-sak 03/3-12 Naturhistorie: Referat fra møtet i koordineringsgruppa 11.9.2012 

Referatet ble tatt til etterretning, og styret berømmet koordineringsgruppen for godt arbeid. 

AB var fornøyd med arbeidet med stedfesting av fossiler ved NHM, men ønsket at gruppen 

også skulle se på om det kunne bli gjort noe arbeid på andre områder innen geologi. 

  

O-sak 04/3-12 Kulturhistorie: Rapport og referat fra møtet i koordineringsgruppa 22.8.2012 

 Rapport og referat ble tatt til etterretning, og styret berømmet koordineringsgruppen for den 

detaljerte rapporteringen på handlingsplanen for 2012. 

 

O-sak 05/3-12 UHR Ms evaluering av MUSIT: mandat og sammensetning av evalueringsgruppen 

Mandat til, og sammensetning av, en gruppe som skal evaluere MUSIT kommer opp som en 

sak på UHR-Ms møte 5. oktober. Hvis det kommer noe i statsbudsjettet om DigitalViten, 

må ev. mandat og sammensetning avklares nærmere. 

I lys av O-sak 05/3 og V-sak 06/3 tas en forlengelse av avtalen om MUSIT opp som egen 

sak på styremøtet i november. 

 

V-sak 06/3-12 Utredning av framtidig IT-arkitektur for MUSIT 

 Vedtak: 

1. Det nedsettes en prosjektgruppe med følgende sammensetning: 

 to personer fra DUG 

 to personer fra USIT (en fra Seksjon for system og applikasjonsdrift (SAPP) og en fra 

Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN))  

 én person fra NTNU IT 

 to personer med IT-faglig kompetanse og/eller erfaring fra museene. Disse personene 

bør dekke henholdsvis kultur- og naturhistorie. 

2. Prosjektgruppen får følgende mandat: 

A. Beskrive dagens system og peke på utfordringer knyttet til framtidige behov og ønsker i 

museene 

B. Utrede ulike løsninger for hvordan MUSIT sin framtidige IT-arkitektur bør være når 

det gjelder: 

i. Databaser og databaseteknologi 

ii. Utviklingsrammeverk for klient-server-teknologi, dvs. utviklingsverktøy for 

både databasenær kode, inkl. autentisering, og brukergrensesnitt 

iii. Tilgjengeliggjøring for web, mobil og nettbrett i egne og eksterne portaler 

C. Vurdere om det finnes andre system, spesielt i Norden og Europa for øvrig, som kan 

dekke de behovene museene har for samlingsforvaltning og tilgjengeliggjøring 

D. Beregne hvilke investeringer og årlige ressurser de ulike løsningene vil kreve 

E. Anbefale én løsning for ny IT-arkitektur og foreslå tidsplan for implementering 



3. Koordineringsgruppene fungerer som referansegrupper for prosjektgruppen, og konklusjonene 

og forslagene prosjektgruppen kommer fram til legges fram for koordineringsgruppene før de 

oversendes styret. 

4. DUG fungerer som sekretariat for prosjektgruppen som selv velger sin leder. 

5. Prosjektgruppen skal ferdigstille utredningen før 1. februar 2013. 

 
 

O-sak 07/3-12 Webstatistikk for www.unimus.no 

 DUG ser på muligheten for å innhente informasjon om hvem som besøker Unimus-sidene, 

og kommer tilbake til dette i sak om webstatistikk på styremøtet i mai 2013. 

 

V-sak 08/3-12 Tid og sted for årets siste styremøte 

 Mandag 10. desember, 9.00-13.00 i Trondheim (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 Det blir tillyst en uformell middag for medlemmer av styret kvelden før styremøtet, søndag 

9. desember. AC bestiller bord på et dertil egnet sted i Trondheim. 

 

D-sak 09/3-12 Eventuelt 

 Ingen saker ble meldt under Eventuelt. 

 

 

 

Jarle Ebeling 

Sekretær til styret i MUSIT 
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Arbeid i koordineringsgruppa for kulturhistorie 2012 

Koordineringsgruppa har hatt fire møter i 2012. Medlemmene er Mari Høgestøl (AM), Sonja 

Innselset (UM), Torkel Johansen (VM), Roger Jørgensen (TMU) og Espen Uleberg (KHM) som 

leder gruppa. To av medlemmene i koordineringsgruppa deltar også i faggruppe 

gjenstandsgruppe, arkeologi. Lederne av faggruppene topografisk arkiv og konservering er med i 

koordineringsgruppa. Leder for koordineringsgruppa er også leder for faggruppe etnografi/nyere 

kulturhistorie og gjenstandsgruppe, arkeologi. Leder av koordineringsgruppa har også deltatt på 

møter i faggruppe konservering. Dette bidrar til god arbeidsflyt og effektiv 

informasjonsutveksling i arbeidet med felles databaseløsninger.  

I arbeidet med databaseløsninger for nye deler av museenes arbeid legges det vekt på å bygge 

videre på eksisterende løsninger. Konserveringsmodulen er et godt eksempel på dette. Tidligere 

har en tenkt på en egen løsning for konservering, men nå lages den som en integrert del i 

arkeologi og også med henblikk på at den skal kunne tas videre til etnografi og andre deler av det 

felles systemet. Det viser at både koordineringsgruppe og DUG er enda mer bevisst på å tenke 

langsiktig og på helhetlige løsninger. 

De viktigste sakene i år har vært og er 

 Konsolidering av programkode for arkeologiapplikasjonene (gjennomført) 

 Felles stedsbase for gjenstandsbase, arkeologi (gjennomført) 

 Konserveringsmodul (ferdigstilles januar 2013) 

  

Framdriften har vært i henhold til handlingsplanen når en tar hensyn til at migreringen av 

middelalderbaser for VM tok noe lenger tid enn beregnet i starten av året. Arbeidet med 

konsolidering av programkode for arkeologi er gjennomført. Magasinstrukturen er 

gjennomarbeidet slik at det er unike ID'er for alle museene. Handlingsplanens punkt om 

strekkode er gjennomført og implementert for KHM. Ny konserveringsmodul er til uttesting nå i 

slutten av november, i god tid i forhold til planlagt framdrift. 

Fokuset på felles løsninger og dermed bedre struktur som vil gjøre det enklere å gå over til ny 

IT-arkitektur fortsetter. Arbeidet som er gjort med konsolidering av programkode for arkeologi, 

felles stedsbase for arkeologi, felles magasinmodul og utvikling av databaseløsning for 

konservering innenfor rammene av gjenstandsbasen for arkeologi og felles applikasjon for 

etnografi er konkrete tiltak som også vil gjøre det enklere å fornye IT-arkitekturen.  

I 1. tertial ble programkoden for arkeologiapplikasjonen gjennomarbeidet slik at det nå er felles 

kode for alle museene. Arbeidet ble gjennomført av DUG og museene bidro med uttesting av den 

nye versjonen.  Arkeologiapplikasjonen var nede to dager i mai da den nye koden ble tatt i bruk.  

Gjenstandsbasen arkeologi ved KHM har alltid hatt en stedsbase med alle gårder i KHMs 

museumsdistrikt. Nå er denne utvidet slik at stedsbasen inneholder alle matrikkelgårder i Norge.  
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VM hadde forberedt overgangen til denne stedsbasen tidligere. DUG og KHM samordnet og 

gjennomførte arbeidet med overgang til felles stedsbase for de tre gjenstående museene AM, UM, 

og TMU. I 2. tertial ble dermed felles stedsbase for arkeologi implementert slik at alle museene 

bruker samme stedsbase i sine arkeologiapplikasjoner. Stedsbasen inneholder alle gårder i Norge 

angitt med fylke, kommune, gårdsnavn og gårdsnummer. Dette er den eneste oppdaterte digitale 

kilden til alle matrikkelgårder i Norge ettersom Matrikkelen, den offisielle oversikten over alle 

eiendommer i Norge, bruker bruksnavn og ikke matrikkelgårdsnavn.  

Det var satt av midler til å arbeide med rydding i basene i år. Rydding i flernummeravsnittene 

hos UM, TMU og KHM ble prioritert. VM hadde gjort dette arbeidet tidligere. AM har ingen 

flernummeravsnitt i sin base. KHM samordnet og gjennomførte arbeidet for UM, TMU og KHM. 

Nå som disse avsnittene er ryddet og felles stedsbase er implementert vil det være mulig å legge 

inn stedsinformasjon og koordinater på langt flere funn. AM har i høst arbeidet med stedfesting 

av funn fra Rogaland i gjenstandsbasene til KHM og UM i tillegg til sine egne funn. TMU og 

AM har brukt alle tildelte midler i 2012, de andre fordeler arbeidet over 2012 og starten av 2013. 

Museene er enige i denne prioriteringsrekkefølgen (jfr. Handlingsplanen 2012): 

- Sted (oppfølging av flernummersplittingen) 

- Implementering av ny liste over presisjonstermer for sted.  

- Oppdatering av koordinater 

- Periode 

- Funnkategori 

 

Alle museene har i høst levert skjemaet Oversikt over digitaliserte samlinger ved 

universitetsmuseene. Dette er et godt grunnlag for å prioritere migrering av eksisterende baser. 

En regner med at det vil settes av relativt mye tid til migrering i 2013. Migreringsarbeidet 

forutsetter at hvert enkelt museum setter av tid til arbeid med eget materiale. 

Faggruppe konservering har etter jevnt og godt arbeid i år startet testing av den nye modulen 

som DUG leverte i annen halvdel av november. En regner med at den kan settes i produksjon i 

januar 2013, tidligere enn forventet.  

Faggruppe top.ark. har som forutsatt gjennomført alle sine punkter på handlingsplanen i første 

halvår i år.  

Faggruppe foto Årets utviklerarbeid startet opp etter sommeren som planlagt i handlingsplanen. 

To av milepælspunktene er gjennomført (valgliste for perioder og at filnavn følger bildet ved 

nedlasting). To punkter utgår fordi de er knyttet til fotoportalen (scrolling og det å bla fra bilde til 

bilde i fotoportalen). To punkter, antall treff ved søk i basen og fritekstfelt i søketreet vil kanskje 

strekke seg ut i 2013. Antall treff ved søk er en generell funksjonalitet som også kan brukes i 

andre applikasjoner. Prognosen for resten av punktene er at de ferdigstilles før årsskiftet.  
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Faggruppe feltdokumentasjon har arbeidet med felles dokumentasjonsmaler. De regner med å 

ha fullført dette arbeidet før feltsesongen i 2013. Malen skal følge gjenstands- og fotobasens 

struktur og terminologi for gjenstander og fotografi. KHM samarbeider med USIT om en løsning 

for nettbrett for fotolister som vil lette arbeidet i felt. Det er behov for rundt ett månedsverk for å 

implementere felles maler. Gruppen melder at de ikke har kommet fram til en kravspesifikasjon 

for permanent arkiveringssystem for feltdokumentasjon og GIS. Det var heller ikke forventet at 

de skulle rekke dette i 2012, men fortsette å arbeide med det i 2013. 

Faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie har fortsatt arbeidet med kravspesifikasjon. De ser 

at alle aktuelle baser vil kunne migreres til eksisterende etnografibase, men at man må arbeide 

med enklere brukergrensesnitt, rapportfunksjon og enkelte andre tilpasninger av basen. 

Andre punkter. 

Kartserver er installert. Dette gjør det mulig for DUG å publisere kart på web og å gjøre 

gjenstandsbasene tilgjengelige som WMS-tjeneste. Siden koordinatfesting også er prioritert i år 

blir det nå enklere tilgang til MUSITs data. Det blir mulig for hver enkelt å kombinere kart fra 

Statens kartverk, MUSIT og Riksantikvaren på egen skjerm. Denne kartserveren kan også bli et 

sted å publisere utgravningsdokumentasjon. Som ledd i videre bruk av WMS-tjenesten 

arrangerer DUG WMS-kurs/seminar med utgangspunkt i arkeologibasen i desember. Espen 

Uleberg skal holde kurset.  

I november var representanter for humanosteologimiljøet i Norge invitert til møte for å diskutere 

en felles databaseløsning. Det var enighet om at en trenger en felles løsning og at den bør være 

innenfor MUSIT. Det ble laget et utkast til mandat for ei faggruppe humanosteologi. I den 

påfølgende diskusjonen i koordineringsgruppa ble det bestemt å arbeide videre med 

mandatforslaget og legge det fram for godkjenning til MUSITs første styremøte i 2013. MUSITs 

styre må også avgjøre hvordan en vil stilles seg til en databaseløsning som inkluderer De 

Schreinerske Samlinger som ikke tilhører universitetsmuseene. 

Til møtet i gjenstandsbase, arkeologi i november laget Jarle Ebeling en oversikt som viser at bare 

noe over halvparten av postene i de arkeologiske gjenstandsbasene er tilgjengelig på internett. 

TMU og AM hadde relativt flest publiserte gjenstandsposter mens de tre andre har klart færre. 

Det må bemerkes at dataføringen én post i basen i regelen er én gjenstand i nyere 

katalogiseringer mens i de gamle, konverterte tekstene kan én post i basen representere flere 

gjenstander. Det gjør at andelen publiserte funn i samlingen er høyere enn det denne oversikten 

tilsier. Framstillingen blir særlig skjev der en nylig har gjort store konverteringer eller har store 

undersøkelser som er katalogisert direkte i basen. Det er allikevel et tankekors at andelen 

publiserte funn ikke er høyere enn dette nå som vi har gode system for publisering på nett.  
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Handlingsplan for kulturhistorie 2012 med rapportering 
 

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: Gjennomført 

Prognose:  

 

 

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: Gjennomført 

Prognose:  
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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: Programmeringen startet som planlagt i sommer. Testing av modulen er startet nå i slutten 

av november.  

Prognose: Ferdigstilles i januar 2013. 

 

 

Mål 4: Etnografi/nyere kulturhistorie/migrering av databaser  

 

Tiltak i 2012: 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: Faggruppas forslag er å bruke eksisterende løsning med mindre tilpasninger 

Prognose: Faggruppe har bedt om prioritering på handlingsplanen 2013. 
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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: Arbeidet er gjennomført 

Prognose:  

 

 

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: MP2 og 3 ferdigstilt. MP7 og 8 utgår fordi de gjelder fotoportalen. 

Prognose: MP1, 4, 6, og 6b ferdigstilles i 2012. Arbeidet med MP5 og 9 kan fortsette inn i neste år.  
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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  

Oppgave i 2012: I tillegg til de ovenfor nevnte punktene som involverer DUG er det tiltak som 

krever større innsats ved museene, men ikke er 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   

Resultat: Punktet om flernummeravsnitt er gjennomført og oppdatering av stedfesting blir 

gjennomført rundt årsskiftet 2012/13. Innlasting av dato er delvis gjennomført. De andre 

punktene videreføres til 2013. De videreføres fordi gjennomføring avhenger av midler og 

prioriteringer ved det enkelte museet. 
 

Oppgave i 2012: 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.  

Resultat: Rydding i flernummeravsnittene er gjennomført. 

 

Oppgave i 2012: Videre arbeid med DDAMA – prosjekt for digitalisering og 

tilgjengeliggjøring av de topografiske arkivene ved de arkeologiske samlingene er avhengig av 

ny utlysning fra NFR 

Resultat: Det kom ikke noen aktuell utlysning fra NFR i 2012. 

 

Oppgave i 2012: Humanosteologi. Koordineringsgruppa vil i 2012 invitere osteloger til 

diskusjon om overføring av to databaser med humanosteologisk materiale til MUSIT.  

Resultat: Et møte om humanosteologiske baser ble gjennomført i november 2012.  

Koordineringsgruppa utarbeider et mandat på grunnlag av utkast som ble laget i møtet og sender 

det til styret for godkjenning i 2013. I dette arbeidet må en ta hensyn til at en nasjonal 

humanosteologisk base vil omfatte materiale som ikke tilhører universitetsmuseene.  

 

Oppgave i 2012: 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 
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respektive gjenstandsbaser. Den samme stedstabellen bør brukes ved de andre museene. 

Resultat: Felles stedsmodul er tatt i bruk for den arkeologiske gjenstandsbasen ved alle museene. 

 

Oppgave i 2012: Koordineringsgruppa foreslår at det settes av midler til etablering av 

WMS/WFS-tjenester i 2012. 

Resultat: WMS-server er installert. Det vil bli holdt WMS-kurs/seminar for en gruppe 

arkeologer fra alle museene 4. desember 2012. 

 

Oppgave i 2012: Koordineringsgruppa foreslår å opprette en egen faggruppe for web (se 

mandat for faggruppa)  

Resultat: Styret besluttet å nedsette en portaliseringsgruppe og ikke en webgruppe. 

Portaliseringsgruppa har hatt ett møte. Den rapporterer direkte til styret. 

 

 



Handlingsplan for kulturhistorie 2013 
 

Dette er en foreløpig, overordnet prioritering av arbeidsoppgaver i 2013. Endelig prioritering vil 

bli gjort når detaljerte prosjektplaner med milepæler er utarbeidet i januar 2013. Prosjektplanene 

vil 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 2013: Felles referanselister 

Beskrivelse: Det ligger nå referanselister/autoritetslister i hver av de fem arkeologiske museenes 

databaser. Tiltaket vil så langt det er mulig skape felles referanselister for litteratur, 

forslag_til_form, funnkategori, gjenstandstyper, materiale, innkomst, karttyper, person og lokalitet. 

Dette vil effektivisere videre systemutviklingsarbeid i basen, og er derfor prioritert høyest. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG DUG Timer Kroner 

300 210 000 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 200, VM 200, AM 200, TMU 200, UM 200 totalt 1000 

Rapportering: 

Prognose:  

 

 

Mål 2: Videreutvikle felles gjenstandsdatabase og applikasjon for museenes arkeologiske 

objektsamlinger 

 

Tiltak i 2013: Aksesjonsmodul 

Beskrivelse: Aksesjonsmodul gjenstår for å få dekket den grunnleggende gjenstandshåndteringen 

ved de arkeologiske samlingene i museene.  Faggruppa vil utarbeide en detaljert kravspesifikasjon 

som tar hensyn til arbeidsflyten ved alle museene og også i størst mulig grad andre kulturhistoriske 

samlinger enn de arkeologiske. Omfanget av den arkeologiske tilveksten gjør likevel at en løsning 

for det arkeologiske materialet har prioritet.  Kravspesifikasjonen skal være klar til 1. februar 

2013. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

gjenstandsbase, 

arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

450 315 000 

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

Rapportering:  

Prognose:  



Mål 2: Videreutvikle felles gjenstandsdatabase og applikasjon for museenes arkeologiske 

objektsamlinger (Forts.) 
 

Tiltak i 2013: Strekkoding 

Beskrivelse: Strekkoding av gjenstander vil gjøre logistikken for museenes håndtering av 

gjenstander mer effektiv. Museene vil beskrive gjenstandsflyt og klarlegge hvor ytterligere 

funksjonalitet knyttet til avlesing av strekkoder vil gjøre arbeidet ved museene mer effektivt.  

Dette kan særlig gjelde flytting, revidering og større utlån.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

gjenstandsbase, 

arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150 105 000 

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

Rapportering:  

Prognose:  

 

 

Mål 3: Utvikle modul for konservering i gjenstandsdatabasen, arkeologi, migrere 

databaser 

 

Tiltak i 2013: Ferdigstille ny modul for konservering  

Beskrivelse: En ny konserveringsmodul er utviklet i gjenstandsbase arkeologi. Testing av 

modulen startet i november 2012. Den skal etter planen settes i produksjon før 1. februar. Deretter 

skal eksisterende konserveringsbaser migreres. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

konservering 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150 105 000 

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

Rapportering:  

Prognose:. 

 

 

  



Mål 4: Etnografi/nyere kulturhistorie/migrering av databaser  

 

Tiltak i 2011: Tilpasning av etnografibasen/migrering av data 

Beskrivelse: Faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie skal beskrive nødvendige endringer i 

eksisterende gjenstandsbase for etnografi ved KHM for å en felles løsning for. 

Parallelt med endringene skal det arbeides videre med mapping og migrering av eksisterende baser 

ved UM og TMU.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

etnografi og nyere 

kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

500 350 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 200, TMU 200, UM 200, VM 200, totalt 900 

Rapportering:  

Prognose:  

 

 

Mål 5: Konvertering/migrering av databaser  

 

Tiltak i 2011: Konvertering/migrering av arkeologiske gjenstandsbaser 

Beskrivelse: Museene har sendt inn oversikt over databaser som skal migreres. Utvikling av 

importrutine fra Intrasis til gjenstandsbasen vil gjøre migreringen mer effektiv. På grunnlag av 

denne lista og museenes mappinger av basene vil faggruppa prioritere.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

gjenstandsbase, 

arkeologi 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

500 350 000 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 200, TMU 200, UM 200, totalt 600 

Rapportering:  

Prognose:  

 

  



Mål 5: Konvertering/migrering av databaser  (Forts.) 

 

Tiltak i 2011: Konvertering/migrering top.ark.-filer 

Beskrivelse: VM har meldt inn behov for konvertering av filer og rydding i topark-basen. Det er 

usikkert hvor mye DUG-arbeid dette vil innebære.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

etnografi og nyere 

kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

175 350 000 

Ressursinnsats museene (timer): VM 100, totalt 100 

Rapportering:  

Prognose:  

 

 

Mål 6: Videreutvikling av fotobasen for kulturhistorie 

 

Tiltak i 2012: Videreutvikle applikasjonen 

Beskrivelse: Målet er en videreføring av mål 6 fra handlingsplan for 2012. MP5 og MP9 fullføres 

i 2013 dersom de ikke blir ferdigstilt i 2012. MP5 er en generell funksjon som kan brukes i flere 

applikasjoner. 

 

Delmålene er: 

 MP5 – antall treff ved søk i basen 

 MP9 Felt for fritekstsøk i søketreet til fotobasen 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppen og DUG Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150 105 000 

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

Rapportering:  

Prognose:  

 

 

  



Prioritering 

Handlingsplanen presenterer hovedpunktene i forslag til handlingspan for 2013. 

Koordineringsgruppa vil legge fram detaljert prioritering innen 1. februar 2013.  

 

Andre tiltak  

Oppgave i 2013: I tillegg til de ovenfor nevnte punktene som involverer DUG er det også tiltak 

som krever større innsats ved museene, men ikke er DUG-arbeid. Noen av disse er påbegynt i 

2012 og blir gjennomført i 2013. Andre ble ikke gjennomført i 2012 på grunn av manglende 

ressurser ved museene. 

- Rydding i dublettoppføringer av gjenstander 

- Innlasting av litteraturreferanser for gamle tilvekster 

- Innlasting av navn i feltene "katalogisert av" og "dato" for gamle tilvekster  (påbegynt 

2012) 

- Oppdatering av koordinatangivelser (påbegynt 2012) 

- Oppdatering av presisjonsnivåfeltet i henhold til nye termer (påbegynt 2012) 

- Innlasting av fellesopplysninger der disse er tomme  
- Innlasting av hele katalogtekster i fellesopplysninger og gjenstandsopplysninger 

- Rydding i UNUM-poster  

- Rydding av manglende undernummer   
 

Humanosteologi. Koordineringsgruppa foreslår å nedsette en faggruppe for humanosteologi i 

2013. Koordineringsgruppa vil oversende forslag til mandat til første styremøte i 2013. 



Referat fra møte i koordineringsgruppa, kulturhistorie, 26. november 2012 10:15 – 14:45.  

Deltagere: Jarle Ebeling (DUG), Torkel Johansen (VM), Sonja Innselset (UMiB), Roger 

Jørgensen (TMU), Espen Uleberg (KHM,ref.) 

 

Hensikten med møtet var å komme frem til en prioritert liste over arbeidsoppgaver og innspill 

til handlingsplanen for 2012.  

 

Humanosteologi. 

Utvikling av databaseløsning for humanosteologi ble diskutert. Gruppa ser det som viktig at 

det blir utviklet en felles databaseløsning for dette materialet. 12. november 2012 var det et 

eget møte om osteologibasen med representanter fra museene, NIKU og De Schreinerske 

Samlinger. Da ble det laget utkast til mandat for faggruppe humanosteologi. 

Koordineringsgruppa vil bearbeide dette utkastet og legge det fram for MUSITs styre tidlig i 

2013. Det er spesielle hensyn og spesifiseringer som må gjøres når det gjelder tilgang til 

materialet fordi det er humanosteologiske samlinger utenfor de arkeologiske 

universitetsmuseenes samlinger.  

En del av diskusjonstemaene ligger utenfor koordineringsgruppas oppgaver. En må bl.a. 

avgjøre om MUSITs ressurser skal brukes for å drifte og utvikle løsninger for samlinger som 

ikke tilhører universitetsmuseene, eller om MUSIT kun skal håndtere samlinger som museene 

har et samlingsforvaltningsansvar for. I tillegg vil det være problemstillinger knyttet til roller i 

forvaltning av deponert materiale ved anatomisk institutt.  

 

Konservering  
Ny konserveringsmodul er til testing nå i desember og kan settes i produksjon på nyåret. 

Faggruppa vil neste år arbeide med konvertering av eksisterende konserveringsbaser ved 

museene slik at de kan migreres høsten 2013. 

 

Gjenstandsbase arkeologi.  
Faggruppe arkeologi hadde foreslått arbeid med aksesjonsmodul, migrering, 

strekkodefunksjonalitet og felles referanselister. 

 

Aksesjonsmodul var prioritert lavt blant oppgavene i 2012. Når aksesjonsmodulen er på plass 

vil gjenstandsbasen arkeologi være et komplett gjenstandsforvaltningssystem for museene. 

Alle museene skal sende inn kopier av eksisterende aksesjonsprotokoller og evt. –databaser til 

faggruppa, slik at en kan samordne utformingen av aksesjonsmodulen. Kravspesifikasjon 

ønskes ferdigstilt før forslag til handlingsplan for 2013 vedtas.  

 

Felles referanselister er et skritt videre i retning av mer samlet og effektivt system. Felles 

stedsbase er allerede implementert for arkeologibasene. Det vil kreve ekstra arbeid ved 

museene når en skal samkjøre museenes referanselister for gjenstander, materiale, personer 

osv. til en felles liste. Koordineringsgruppa vil at det arbeides med felles referanselister, jfr. 

behovsbeskrivelse fra Ellen Jordal. Tiltaket innebærer at hvert museum må rydde i sine 

referansetabeller og derfor må faggruppa prioritere hvilke det er kapasitet til å arbeide med i 

år. Felles gjenstandsliste bør prioriteres. 

 

Migrering av baser vil sikre informasjonen som ligger i flere andre basesystemer ved 

museene. Museene har sendt inn lister over baser til DUG. Konvertering av magasinbasen i 

Tromsø har høy prioritet fordi det er nødvendig å fylle magasinmodulen i gjenstandsbasen 

med data slik at den oversikten over hvor gjenstandene befinner seg er i denne basen. 

Tilsvarende opplysninger ved de andre er konvertert tidligere. Koordineringsgruppa ber 



faggruppa følge opp at hvert museum utarbeider kravspesifikasjoner for migrering av sine 

baser i løpet av januar. Arbeidet med migrering av baser skal gjøres i sammenheng med å lage 

et grensesnitt for import av gjenstandsdata fra Intrasis til gjenstandsbasen. DUG vil også ha 

noe ekstra ressurser til å hjelpe museene med migrering i 2013. 

 

Strekkodefunksjonalitet i basene kan gjøre arbeid og gjenstandshåndtering mer effektiv. 

Museene må beskrive gjenstandsflyt, for eksempel når og hvordan en vil lage lister over 

gjenstander, slik at en kan se hvor og hvordan strekkodene kan bidra til å gjøre arbeidet mer 

effektivt. 

 

Etnografi og nyere kulturhistorie  
Faggruppa ser at etnobasen som er i bruk for etnografi og antikk ved KHM også kan brukes 

for samlingene i Bergen og Tromsø. Tilpasningene som bør gjøres er særlig forenklet 

brukergrensesnitt, en rapportfunksjon, synlige koordinater, det å kunne bestemme publisering 

av gjenstandene og tillegg av enkelte felt som litteratur og datering.   

 

Feltdokumentasjon 

Feltdokumentasjonsgruppa ber om ett månedsverk for å føre inn maler i Intrasis. Malene er 

diskutert og utviklet i gruppa, men det er tidkrevende å implementere dem. 

Feltdokumentasjonsgruppa vil også ha en løsning for overføring av gjenstandsdata mellom 

Intrasis og gjenstandsbasen. De foreslår også muligheter for import av foto, men det er ikke så 

høyt prioritert fra dem. Faggruppa melder også at det er et stort arbeid å finne løsninger for 

varig lagring av innmålingsdata, og at de trenger mer tid på dette punktet. 

Koordineringsgruppa er enig i at dette arbeidet er omfattende og krevende og må diskuteres 

videre. Faggruppe feltdokumentasjon skal i 2013 ha møter med faggruppe gjenstandsbase for 

å diskutere grenseflater og dataflyt mellom Intrasis og Gjenstandsbasen.  

 

Top.ark.  
Faggruppa meldte behov for oppdatering av gårdslistene for Nordland og Møre og Romsdal. 

På sikt er det ønskelig at de topografiske arkivene bruker samme stedsbase som 

gjenstandsbase arkeologi. Ved NTNU vil en også få oppført informasjon om LokalitetsID og 

Kartskapsnr fra merknadsfeltet til egne, nyopprettede felt og en vil få omgjort alle 

dokumenter i tiff-format til pdf.  

 

Fotografi  
Faggruppe for fotografi hadde ikke meldt inn nye saker til handlingsplanen men vil avvente 

hvor mye av årets oppgaver som blir ferdigstilt. 

 

Portaliseringsgruppa. Jarle og Espen orienterte om møtet i portaliseringsgruppa. Styret 

hadde tidligere i år prioritert tre momenter innenfor webarbeid i 2012: WFS/WMS, 

Arkeologisk litteratur og Min samling. Det er bare WFS/WMS-arbeidet som er fulgt opp. 

DUG arrangerer WMS-kurs med utgangspunkt i gjenstandsbase arkeologi 4. desember.  

På samme måte som portaliseringsgruppa vil koordineringsgruppa forenkle tilgangen til 

universitetsmuseenes data på nett både gjennom at de blir gjort tilgjengelige som åpne data og 

ved at en gjør fotografier tilgjengelige i høy oppløsning og med en lisens som gjør det mulig å 

bruke dem ikke-kommersielt og bare med den begrensningen at de ikke skal kunne endres. De 

vil kunne legges ut med en Creative Commons-lisens som ivaretar dette. 

 

Ny IT-arkitektur Jarle og Espen orienterte om arbeidet i gruppa for ny IT-arkitektur for 

MUSIT. Det er nedsatt en gruppe med seks medlemmer fra DUG, NTNU-IT, USIT, NHM og 



KHM. Gruppa reiser til Stockholm i desember særlig for å snakke med Riksmuseet der de har 

tatt i bruk programmet Specify for naturhistorisk materiale. En vil også snakke med 

arkeologer med erfaring fra databasearbeid ved Statens Historiska Museum. Gruppa skal 

levere en rapport innen 1. februar 2013. 

 

Høsting av ePhorte Mari orientert om arbeidet med høsting fra ePhorte ved AM. Det ble 

avsatt midler til dette arbeidet i 2012, og det er ennå under arbeid. Mari vil følge opp denne 

saken.  

 

 

Hovedlinjer i koordineringsgruppas prioriteringer til handlingsplanen 2013: 

Detaljert prioritering skal gjøres i løpet av januar 2013, når faggruppenes detaljerte 

kravspesifikasjoner med estimert tidsbruk ved DUG foreligger.Aksesjonsmodul i 

gjenstandsbasen, arkeologi 

Migrering av arkeologiske gjenstandsbaser; først magasinbase i Tromsø, videre prioritering er 

avhengig av kravspesifikasjonene (mappingene) som skal utarbeides av hvert museum for 

sine baser. 

Grensesnitt for dataflyt mellom Intrasis og gjenstandsbasen 

Samle referanselister for arkeologi til felles referanselister for alle museene. 

Felles etnografibase med tilhørende migrering av baser 

Migrering av konserveringsbaser 

Koordineringsgruppa har ikke konkludert om en vil prioritere forslaget om at det avsettes 

midler til ett månedsverk til innlegging av felles maler for museene i Intrasis. 
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MUSIT: Handlingsplan for naturhistorie 2012 med rapportering per 

15.11. 2012. 
 

Innledning 

Ressursene satt av i forbindelse med (del)målene i planen er DUGs forventede forbruk i 

timeverk samt ressurser i form av arbeidstid forventet brukt av ansatte ved museene, f.eks. 

deltakelse i faggrupper.  

 

DUG disponerer totalt 5 årsverk med applikasjonsutvikling/programmering. For 2012 er disse 

årsverkene delt likt mellom kultur- og naturhistorie. Det betyr at naturhistorie disponerer 2,5 

årsverk i 2012. Halvparten av disse årsverkene går med til drift og vedlikehold av 

eksisterende databaser og applikasjoner. Det gjenstår dermed ca. 15 månedsverk med 

utvikling som kan disponeres til de naturhistoriske prosjektene.  

 

Styret har i tillegg bevilget ekstra ressurser i 2012 for å styrke både utvikling og 

prosjektledelse i naturhistoriske prosjekter. De ekstra utviklingsressursene er i hovedsak blitt 

benyttet innenfor karplanteprosjektet og fellesfunksjoner for naturhistorie, mens 

prosjektlederressurser (350 t) er blitt benyttet innenfor entomologi og felles 

forvaltningsmodul for naturhistorie.  

 

 

Arbeid i koordineringsgruppa 

Koordineringsgruppe for naturhistorie har hatt fem møter i 2012 og behandlet 29 saker i 

tillegg til orienteringssaker og oppfølgingssaker. Gruppa har hatt en felles samling i mai med 

faggruppe for karplanter og fagmiljøet ved NHM der karplanteapplikasjonen ble lansert. Det 

er gjennomført ett fellesmøte i mai med prosjektledelse og arbeidsgrupper for entomologi og 

felles forvaltningsmodul for statusgjennomgang. Deler av koordineringsgruppa deltok også på 

styrets webseminar i Stavanger i mai. Referat fra koordineringsgruppemøtene er sendt styret 

til orientering. Koordineringsgruppas medlemmer har i tillegg hatt kontakt per epost og 

telefon for å følge opp spørsmål og henvendelser fra faggruppene.  

 

Sentrale arbeidsoppgaver har vært: 

- handlingsplanarbeid og rapportering 

- framdrift og arbeidsform i utviklingsprosjektene, ressursdisponering 

- samarbeid med Artsdatabanken om navn 

- oppfølging av styresaker  

 

Ressursinnsats (timer) fra museene i koordineringsgruppa totalt: 455 

NHM: 75, UM: 75, TMU: 75, VM: 230 

 

Koordineringsgruppa valgte i 2011 å etablere flere faggrupper for å utvide aktiviteten og 

aktivere ressurser i museene. Gruppene ble videreført i 2012. Vi ser at det har gitt MUSIT-

arbeidet større oppmerksomhet og høyere prioritet i fagmiljøene, og medført mer samarbeid 

mellom museene. Vi er imidlertid bekymret for at dette skaper forventninger som vi ikke 

klarer å følge opp. Det er vanskelig å holde momentet og motivasjonen oppe i faggruppene 

når det nå i enda større grad tydeliggjøres hvor begrensede utviklerressurser en har til 

disposisjon i DUG.  

 

 

 



 2 

MUSIT er etter tilrådning fra koordineringsgruppa, involvert i fire prosjekter ved museene 

som ikke er organisert gjennom egne faggrupper. 1) «Etikettprosjekt»; standardisering av 

etiketter. 2) «Algeapplikasjon»; utarbeidelse av en enkel algeapplikasjon basert på 

karplanteapplikasjonen for NTNU Vitenskapsmuseet. 3) «Kartfesting av paleontologiske 

samlinger» ved NHM og 4) Samarbeid med Artsdatabanken om navn. Alle prosjektene følger 

avtalt framdriftsplan i 2012. 

 

 

Arbeid i faggruppene 

 

Koordineringsgruppa har gjennom rapporter og referater fra faggruppene fått en oppdatering 

på status for handlingsplanen per 15.11. 2012. Koordineringsgruppa er godt fornøyd med 

arbeidet som er gjennomført i faggruppene i 2012.  

 

En ser at det er hensiktsmessig og nødvendig med andre arbeidsformer i tillegg til de 

tradisjonelle faggruppesamlingene for å få framdrift i prosjektene, og engasjement av ekstern 

prosjektleder har vært svært vellykket. Innleid utvikler gjennom ekstrasatsingen i 

naturhistorie har også gitt gode resultater ved at det er utviklet et felles import- og 

registreringsverktøy som alle prosjektene kan benytte. Det er imidlertid gjennomgående for 

alle faggruppene at manglende utviklerressurser i DUG er en begrensende faktor for 

framdriften i prosjektene. DUG er ikke dimensjonert for et så krevende drifts- og 

utviklingsregime. I tillegg sliter DUG med at utviklingsarbeidet er blitt for spesialisert og 

knyttet til en enkelt utvikler for hver samling/applikasjon. Det er derfor vanskelig å finne 

ekstra arbeidskraft ved f.eks. sykdom eller permisjoner selv om de økonomiske ressursene er 

tilgjengelige. 

 

 

Karplanter 

Faggruppa har hatt fire møter i 2012. Hovedaktiviteten i 2012 har vært migreringen av 

nordisk herbarium ved NHM. Å migrere et så stort datasett har vært mer omfattende og 

krevende enn forventet. Erfaringene fra dette arbeidet er nyttige å ta med over til de andre 

faggruppene og samlingene. Felles nasjonal karplanteapplikasjon ble «lansert» ved en 

markering sammen med koordineringsgruppa 08.05. 2012.  

 

Faggruppa jobber med kvalitetssikring av brukerveiledningen, et arbeid som også kommer de 

andre faggruppene til gode. Lånebasen er tatt i bruk ved NHM. De andre museene ønsker å ta 

den i bruk så fort som mulig. Migrering av data fra Stavanger, Agder, rest NHM og rest TMU 

er utsatt til 2013 på grunn av kapasitetsproblemer først ved NHM, så hos DUG.  

 

Koordineringsgruppa foretok i september 2012 en omdisponering av «ledige midler avsatt til 

web-satsing».  Midlene brukes til kvalitetsheving av karplantedata ved UM og VM samt 

tilrettelegging og testing i forbindelse med migrering av siste karplantedatasett ved TMU. 

Arbeidene ble igangsatt i oktober 2012 og skal være avsluttet innen utgangen av januar 2013.  

 

 

Entomologi 

Arbeidsgruppa har hatt ni samlinger per 15.11. 2012. Arbeidet har fram til juli vært ledet av 

ekstern prosjektleder fra NTNU IT. En komplett test av applikasjonen ble gjennomført 2. mai. 

Første versjon av applikasjonen ble presentert for koordineringsgruppa 22. mai, der det ble 

fattet beslutning om ytterligere utvikling av applikasjonen i regi av pilotgruppa ut 2012. 
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Videre utvikling av applikasjonen er gjennomført etter plan og i tråd med de prioriteringer 

som ble utarbeidet av faggruppen for entomologi i 2011. Arbeidet i siste halvår er 

gjennomført uten prosjektleder, og ledelsen av arbeidet har gått på omgang mellom gruppas 

medlemmer. Datasett fra museene er tilgjengeliggjort for testing. 

 

Prosjektet følger omtrent planen for 2012, men med noen mangler i forhold til ønsket 

funksjonalitet i applikasjonen samt at migrering ikke er igangsatt. En videreutviklet første 

versjon av entomologiapplikasjonen vil være klar for testing innen 31.12. 2012. Manglende 

funksjonalitet per 31.12. 2012 skyldes i hovedsak begrensede programmeringsressurser hos 

DUG, spesielt i første halvår. Faggruppa reetableres ved oppstart av testing og migrering. Ny 

faggruppeleder avklares i løpet av november 2012. 

 

 

Sopp og lav 

Faggruppa vil gjennomføre to møter i 2012. Det er i tillegg gjennomført flere møter mellom 

DUG og NHM for å planlegge arbeidet med migrering av NHMs soppdata. Den første 

fullstendige migreringen av NHMs soppdata ble gjennomført i oktober og testning av dette 

pågår. Den største utfordringen henger sammen med uklarheter i navneregistret ved bruk av 

artsnavnebasen. Arbeidet med rettinger av navneregisteret pågår nå ved NHM, og finansieres 

av Artsdatabanken.  

 

I forhold til opprinnelig plan fra 2011 og handlingsplan 2012, er arbeidet 6 mnd forsinket. Tre 

mnd skyldes forsinket oppstart av prosjektet på grunn av forsinkelser i karplanteprosjektet slik 

at utviklerressurser ikke var tilgjengelig ved planlagt oppstart. Ytterligere tre mnd forsinkelser 

skyldes manglende utviklerressurser i DUG. Tidsplanen forutsatte at DUG skulle starte 

programmering som forberedelse til neste migrering parallelt med testing innenfor pågående 

migreringsprosjekt. Dette har vist seg å være en altfor optimistisk plan.  

 

 

Felles forvaltningsmodul 

Prosjektperiode (fase 1) med innhenting og analyse av behov i fagmiljøene samt utarbeidelse 

av overordnet kravspesifikasjon ble satt til 01.11.2011-15.09. 2012. Prosjektledelsen og 

faggruppeleder presenterte status for gruppas arbeid i møte med koordineringsgruppa 22.05. 

2012. Rapport med behovsanalyse og overordnet kravspesifikasjon ble mottatt 06.07. 2012. 

Koordineringsgruppa er meget godt fornøyd med arbeidet som er gjennomført og resultatet av 

gruppas arbeid.  

 

Faggruppas rapport reiser flere prinsipielle spørsmål som må avklares før en detaljert 

kravspesifikasjon kan utarbeides og et utviklingsarbeid kan igangsettes. Dette gjelder for 

eksempel en avklaring om hva som skal inngå i de primære samlingsdatabasene og hva som 

skal inngå i en felles forvaltningsmodul. Koordineringsgruppa ser at arbeidet må presenteres 

og diskuteres i de andre faggruppene og i fagmiljøene ved museene før en kan gå videre med 

arbeidet. En felles gjennomgang og diskusjon om forvaltningsmodulen vil være ett av 

hovedtemaene på MUSIT-naturhistories seminar 06.02. 2013. 
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Arbeid som ikke er organisert gjennom faggruppene 

 

MUSIT er etter tilrådning fra koordineringsgruppa, involvert i fire prosjekter ved museene 

som ikke er organisert gjennom egne faggrupper.  

 

1) «Etikettprosjekt». Det er fra faglig hold fremsatt behov for å utarbeide en spesifikasjon av 

ulike krav knyttet til etiketten. UM v/Tor Tønsberg har tatt på seg å organisere arbeidet. 

Initiativet er blitt godt mottatt i museene. Det er avholdt møter og alle museene har kommet 

med innspill. Fra mai er arbeidet fulgt opp gjennom koordinatorer for botanikk, zoolog og 

geologi. Det ligger an til at en kan enes om en felles etikettmal for botanikk.  

 

2) «Algeapplikasjon». En enkel algeapplikasjon basert på karplanteapplikasjonen er utviklet 

for NTNU Vitenskapsmuseet. Data er migrert, og applikasjonen er tatt i bruk fra 01.08. 2012. 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU VM, NTNU IT og DUG med finansiering fra 

NTNU.  

 

3) «Kartfesting av paleontologiske samlinger». MUSIT og NHM har finansiert et prosjekt der 

koordinatfesting av funnpunkter for norske fossiler er gjennomført. Fase II av prosjektet med 

web-publisering gjennomføres i regi av NHM i første halvår 2013.  

 

4) «Samarbeid med Artsdatabanken om navn».  

4A) Artsnavnebasen 

Ei arbeidsgruppe med representanter fra NHM/GBiF, ADB og NTNU VM er nedsatt for å 

gjennomgå Artsnavnebasen. Gruppa skal komme med eventuelle forslag til løsninger eller ny 

funksjonalitet i artsnavnebasen som er nødvendig for utveksling av navn, samt foreslå en 

struktur for håndtering av navn som gjør det praktisk mulig for museene å få registrert sine 

objekter før navnekomiteene har godkjent navn. Gruppa fikk sitt mandat i mai 2012 og har 

gjennomført to møter. Workshop om webtjenester mellom utviklere i DUG og ADB ble 

avholdt 27.-28.08. 2012. Gruppa har som mål å komme med en anbefalt løsning for 

utveksling av navn mellom MUSITs databaser og Artsnavnebasen innen 15.12. 2012.  

 

4B) Taksonregister og «innhold» i Artsnavnebasen 

Artsdatabanken har avsatt midler i 2012 til å oppdatere innhold i Artsnavnebasen for 

prioriterte grupper. Universitetsmuseene via koordineringsgruppa har anbefalt et opplegg med 

oppdatering av navneregister for sopp. Arbeidet gjennomføres ved NHM og skal ferdigstilles 

innen 31.01. 2013. Det har vært en forutsetning for migrering av soppdata fra NHM til ny 

MUSIT-applikasjon.  
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Handlingsplan for naturhistorie 2012 

 

Detaljerte prosjektplaner med milepæler og ansvarsfordeling revideres/utvikles for hvert av 

målene. 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, TMU, 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 Planlagt ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 

faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG og ansvarlige 

konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

300  

Planlagt ressursinnsats museene (timer): NHM: 125, TMU: 100, UM: 125, VM:100. Totalt: 450 

Antall timer er eksklusiv innsats til migrering. 

Rapportering: Status for prosjektet per 15.11. 2012 

 Migreringen av TMU ble gjennomført i desember 2011 med hjelp av VM, sterkt forsinket. 

Migreringen fra en Oracle-base til en annen Oracle-base viste seg å være en større jobb en 

forventet. Hovedproblemet var for stor fleksibilitet i den gamle Oracle-databasen som 

dataene lå i, og som dermed skapte stor heterogenitet i datasettet. 

 Migreringen av nordisk karplantedata ved NHM ble gjennomført i slutten av mars, også 

forsinket i forhold til tidsplanen fra 2011-2012. Forsinkelsene er delvis forårsaket av 

forsinkelsen ved TMU (ergo manglende kapasitet hos DUG). Det viste seg også å være en 
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utfordring å migrere så store datamengder.  

 Lånebasen er tatt i bruk ved NHM. Siden forvaltningsmodulen ligger såpass langt fram i 

tid, ønsker også VM og UM å ta den i bruk så snart som mulig. DUG vil støtte igangsetting 

av låneapplikasjonen hos museene som ønsker det. 

 Rapportformularer. NHM har laget ferdig spesifikasjonene DUG trenger. Det gjenstår 

småting før korrekturrapport og standardrapport er ferdig. Et forslag til standardrapport blir 

sendt på sirkulasjon i gruppen. 

 Fullføringen av migreringen av karplantedata ved Arkeologisk museum i Stavanger og 

Agder naturmuseum er utsatt til våren 2013 på grunn av manglende kapasitet hos DUG og 

NHM som skal bistå ved migreringen. 

 Etter at migreringen av TMUs karplantedata var gjort, ble det oppdaget at en database 

(Generalherbariet) ikke kom med i migreringen. Restmigreringen av TMU er utsatt til 2013 

på grunn av manglende kapasitet hos DUG.  

 Utbedringen av geografiregisteret må gjøres på nasjonalt plan på tvers av gruppene. Vi har 

løftet det opp til koordineringsgruppa. Foreløpig er det ikke gjort noe her. 

 Det er oppnevnt et hurtigarbeidende utvalg som i samarbeid med Artsdatabanken skal se på 

rutiner og system for taksonredigering. Utvalget har hatt to møter og skal levere rapport før 

nyttår. 

 DUG har laget Excel-ark for innlegging av rådata. Excel-arket er blitt presentert for alle 

museene i løpet av året. Flere museer har gjort en grundig test av Excel-arket og 

importfunksjonen. 

 

Arbeidsinnsats (timer): DUG (31.10.): ca. 378 t utvikling og 440 t utvikling av fellesløsninger som 

forberedelse for migrering/importfunksjon. 

 

Prognose: 
Arbeidet er forsinket i forhold til oppsatt tidsplan og må overføres til 2013. Dette skyldes i stor 

grad forsinkelsene i migreringen av TMU og NHM nordisk karplantesamling. En annen viktig 

faktor er at manglende kapasitet hos DUG gjør det vanskelig for gruppen å sette opp realistiske 

tidsplaner. 
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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 Planlagt 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 

 

Planlagt ressursinnsats museene (timer): NHM: 360, TMU: 150, UM: 100, VM: 300. Totalt 910. 

Antall timer er eksklusiv innsats til migrering. 

Rapportering: Status for prosjektet per 15.11. 2012 

 Det er avholdt 9 møter for pilotgruppen  

 Det er gjennomført en komplett test av applikasjonen 2. mai 

 Det er gjennomført prioritering på hvilke funksjoner som skal utvikles først 

 Det er gjennomført løpende design og programmering av brukergrensesnitt på og mellom 

samlingene basert på prioriterte funksjoner 

 Det er gjennomført noe testing underveis i prosessen 

 Datasett fra museene er tilgjengeliggjort for testing 

 Første versjon av applikasjonen ble presentert for koordineringsgruppen 22. mai med 

anbefaling om ytterligere utvikling 

 Det ble fattet beslutning om ytterligere utvikling av applikasjonen i regi av pilotgruppen ut 

2012 
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 Videre utvikling av applikasjonen er gjennomført etter plan med ytterligere prioritering av 

hvilke funksjoner som skal utvikles først 

 Per 7. november er det foretatt prioriteringer for resterende del av 2012. Denne 

prioriteringen inkluderer de fleste felter av det som gjenstår på den opprinnelige 

prioriteringslisten med felter og funksjoner som ble utarbeidet av faggruppen for 

entomologi i 2011.    

 

Arbeidsinnsats (timer) per 15.11.: NHM: ca. 180, VM: 165, prosjektledelse NTNU IT: ca. 150.  

DUG (31.10.): ca. 558 t utvikling og 732 t utvikling av fellesløsninger som forberedelse for 

migrering/importfunksjon. 

 

Arbeidsform med forholdsvis hyppige møter hvor man prioriterer og spesifiserer arbeidsoppgaver 

fram til neste møte har fungert godt. I løpet av hvert møte har det blitt produsert mer enn 

tilstrekkelig av arbeidsoppgaver for videre programmering og uttesting fram mot neste samling. 

Avsatt programmeringsressurs ved DUG har derimot vært for liten til at man har vært i stand til å 

gjennomføre tilstrekkelig av de prioriterte arbeidsoppgaver som har blitt produsert på samlingene.   

DUG har valgt å benytte ressurser på forberedelse for fremtidig migrering av data samt utvikling 

av eget registreringsskjema for bruk opp mot MUSIT-applikasjonene. Dette har i denne perioden 

ikke vært en prioritert oppgave spesielt for entomologiprosjektet, og DUG har selv styrt dette 

arbeidet uavhengig av gruppa. Valg av ressursbruk ble gjort for å få inn reelle data tidlig i både 

testing og utvikling av applikasjonene. 

Prognose:  

Per 15.11. 2012 følger prosjektet omtrent planen for 2012, men med noen mangler i forhold til 

ønsket funksjonalitet i applikasjonen samt at migrering ikke er igangsatt. Programmering og 

testing av prioriterte funksjoner vil pågå ut året 2012. En mer omfattende test av applikasjonen er 

planlagt gjennomført første uke av desember. En videreutviklet første versjon av 

entomologiapplikasjonen vil være klar for testing innen 31.12. 2012. Denne versjonen skal 

inneholde den funksjonalitet som pilotgruppen har prioritert høyest i løpet av utviklingsperioden 

september 2011 – desember 2012.  

 

Gitt at den funksjonalitet som er beskrevet og prioritert fram t.o.m. 7. november er implementert, 

vil pilotgruppens anbefaling til koordineringsgruppen være at entomologiapplikasjonen testes ut, 

og migrering igangsettes i løpet av januar 2013. Pilotgruppen anbefaler også at en bør migrere data 

fra flere museer samtidig for å avdekke problemer tilknyttet de ulike datasettene så raskt som 

mulig. 

 

Pilotgruppen vil også anbefale at en del manglende funksjonalitet i applikasjonen videreutvikles 

parallelt med testing og migrering i 2013. Dette er bl.a. utvikling av funksjonalitet knyttet til 

«Collection events», utvikling av flere verktøy for å gjøre bruken av databasen mer effektiv samt 

utvikling av løsninger for enhetsspesifikke felter og funksjoner som ikke er dekket av 

applikasjonen per 31.12.2012. Manglende funksjonalitet per 31.12 2012 skyldes i hovedsak 

begrensede programmeringsressurser hos DUG. 
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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 

diverse 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 Planlagt ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 

faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG og ansvarlige 

konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

800  

Planlagt ressursinnsats museene (timer): NHM: 450, TMU: 0, UM: 100, VM: 200. Totalt: 750 

Antall timer er eksklusiv innsats til migrering. 

Rapportering: Status for prosjektet per 15.11. 2012 

Faggruppa skisserte i sin prosjektplan per oktober 2011 en forbilledelig og detaljert plan for 

utviklingsarbeidet og migrering av de ulike samlingene til ny base. På grunn av forsinkelsene med 

å migrere nordisk karplantesamling ved NHM, ble både utviklerressurser og interne NHM-

ressurser bundet opp i dette prosjektet lengre enn forventet. Utviklerressurser ble stilt til rådighet 

fra 01.03. 2012. 

 

Faggruppa vil gjennomføre to møter i 2012. Det er i tillegg gjennomført flere møter mellom DUG 

og NHM for å planlegge arbeidet med migrering av NHMs soppdata. Den første fullstendige 

migreringen av NHMs soppdata ble gjennomført i oktober og testning av dette pågår. Den største 

utfordringen henger sammen med uklarheter i navneregistret ved bruk av artsnavnebasen. Arbeidet 

med rettinger av navneregisteret pågår nå ved NHM, og finansieres av Artsdatabanken.  

 

Arbeidsinnsats (timer): DUG (31.10.): ca. 378 t utvikling og 292 t utvikling av fellesløsninger som 

forberedelse for migrering/importfunksjon. 

 

Prognose: I forhold til opprinnelig plan fra 2011 og handlingsplan 2012, er arbeidet 6 mnd 

forsinket. Tre mnd skyldes forsinket oppstart av prosjektet på grunn av forsinkelser i 

karplanteprosjektet slik at utviklerressurser ikke var tilgjengelig ved planlagt oppstart. Ytterligere 

tre mnd forsinkelser skyldes manglende utviklerressurser i DUG.  
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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  

o ta utgangspunkt i eksisterende magasin- og forvaltningsfunksjon for de 

kulturhistoriske samlingene 

o ivareta eksisterende funksjoner fra lånemodul og magasinmodul for karplanter 

NHM 

o 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 UM 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: Status for prosjektet per 15.11. 2012 

 Det er avholdt fire faggruppemøter i 2012 

 Kompetanse på prosessledelse er hentet inn fra NTNU IT for å lede arbeidet 

 Behovsanalyse og overordnet kravspesifikasjon ble utviklet per 30.04. 

 Løsningsalternativer og anbefalinger er beskrevet av faggruppen 

 Status for arbeidet ble presentert for koordineringsgruppen for naturhistorie 22. mai 2012 

 Prosjektrapport i form av behovsanalyse og overordnet kravspesifikasjon med beskrivelse 

av løsningsalternativer og anbefalinger, er ferdigstilt og overlevert koordineringsgruppa 7. 

juli 2012.  

Arbeidsinnsats (timer): NHM: 55, UM: 65, VM: 90, prosjektledelse: 137 t, fordelt på 55 t 

prosjektledelse og 82 t prosessledelse, DUG: 0. 

 

Arbeidsform med forholdsvis hyppige faggruppemøter og bruk av prosessledelse fra NTNU IT til å 

lede prosessen har fungert godt.  

Prognose:  

Prosjektet har levert resultater foran oppsatt tidsplan. På grunn av manglende utviklerressurser og 

behov for en mer omfattende diskusjon i museene, er videre aktivitet utsatt til 2013. 
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MUSIT: Handlingsplan for naturhistorie med ressursforbruk for 2013 
 

Detaljerte prosjektplaner med milepæler og ansvarsfordeling revideres/utvikles for hvert av 

målene etter endelig avklaring av ressurstildeling for 2013. 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 2013. Sluttføring av karplanteapplikasjonen og migrering av data fra Stavanger, Agder, 

rest NHM og rest TMU.  

Beskrivelse: Karplanteapplikasjon er satt i produksjon ved alle museene. I tillegg til basis 

forvaltningsverktøy inneholder applikasjonen fotofunksjonalitet, kartvisning, en enkel lånemodul 

og en utbedret styring av brukertilgang. I 2013 vil karplantesamlingene ved Stavanger museum og 

Agder naturmuseum migreres til felles nasjonal løsning, samt en restmigrering av data fra NHM 

og TMU. Faggruppe karplanter er forventet å sluttføre sitt utviklingsarbeid i 2013. Eventuelle 

gjenstående utviklingsoppgaver løses gjennom arbeidet med sopp og lavapplikasjon.  

 

De prioriterte aktivitetene/milepælene i 2013 er: 

 

1. Ferdigstille migreringen av Stavanger, Agder, rest-Oslo og rest-Tromsø 

 

2. Implementering av lånemodulen ved UM, TMU og BM  

 

3. Etablere gode rutiner og system for taksonredigering  

 

4. Forbedre søkefunksjonen  

 

5. Revidere koordinatfunksjonen  

 

6. Ferdigstilling av etikettene  

 

7. Evaluering og kvalitetskontroll på kartvisningen  

 

8. Implementering av funksjonalitet fra sopp- og lavbasen  

 

9. Utbedre personregisteret 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 

faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG og ansvarlige 

konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

450  

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 100, TMU: 100, UM: 150, 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 2013. Utvikle felles entomologiapplikasjon for de naturhistoriske museene og migrering av 

utvalgte datasett 

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 utgangen av 2012. Første versjon av applikasjonen testes i januar-

februar 2013. Aktiviteten i pilotgruppen for entomologi avsluttes ved utgangen av 2012 og overtas 

av den opprinnelige faggruppen for entomologi. 

 

Aktivitetene i 2013 er planlagt ut fra at det å startes opp med migrering av datasett fra flere av 

museene. Parallelt med migrering utvikles entomologiapplikasjonen ytterligere ut fra manglende 

funksjonalitet per 31.12. 2012 («Collecting events», datasett, søk-, redigering- og rapporterings-

verktøy samt enhetsspesifikke felter og funksjoner). Det forutsettes at applikasjonen testes 

underveis gjennom prosessen med datasett tilgjengeliggjort av museene.  
 

De prioriterte aktivitetene/milepælene i 2013 er: 

 

1. Testing og godkjenning av første versjon av applikasjonen (jan-feb 2013)  

 

2. Utvikling av migreringsskript for samlingene som skal migreres 

 

3. Migrering av lokale databaser med oppstartrekkefølge:  

- feb. 2013 NHM utvalgte datasett (Hymenoptera, Diptera, prosjektmateriale Oslofjordprosjektet) 

- feb. 2013 NTNU VM entomologi tørrsamling  

- aug.-sept. 2013 UM 

- okt.-nov. 2013 TMU 

 

4. Videreutvikling av første versjon av entomologiapplikasjonen parallelt med migrering   
 

5. Fortløpende migrering med utfasing av lokale databaser (2013-2014) 

 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 

faggruppa og DUG 

Pilotgruppa, DUG, faggruppa 

og ansvarlige konservatorer 

ved museene 

Timer Kroner 

750   

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 250, TMU: 100, UM: 100, VM: 100. Totalt 550. Antall 

timer inkluderer ikke innsats til vasking av data og migrering. 
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Mål 3: Utvikle en felles sopp- og lavapplikasjon som tas i bruk av alle de naturhistoriske 

universitetsmuseene 

 

Tiltak i 2013. Utvikle felles sopp- og lavapplikasjon for de naturhistoriske museene med migrering 

av utvalgte datasett 

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. Migrering av NHMs 

soppdatabase forventes gjennomført i løpet av 2012. 
 

De prioriterte aktivitetene/milepælene i 2013 er: 

 

1. «Migrering» av soppdatabasen ved VM 

 

2. Tilpasning, test og migrering av soppdatabasen ved TMU 

 

3. Utvikling, test og migrering av lavdatabasen ved VM 

 

4. Utvikling, test og migrering av lavdatabasen ved TMU 

 

5. Utvikling og test som forberedelse til migrering av lav NHM, lav og sopp UM 

 

Aktivitet 5 avhenger av utfallet i styresak 06/3-12; ny IT-arkitektur for MUSIT. Faggruppa 

utarbeider i samarbeid med koordineringsgruppa en revidert handlingsplan som tar hensyn til dette 

i løpet av mars 2013.  
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 

faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG og ansvarlige 

konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

675  

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 150, TMU: 100, UM: 100, VM: 100. Totalt: 450 

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 2013. 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. Arbeidet 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. 

 

Faggruppa har i 2012 ferdigstilt en prosjektrapport i form av behovsanalyse og overordnet 

kravspesifikasjon med beskrivelse av løsningsalternativer og anbefalinger. Rapporten reiser flere 

prinsipielle spørsmål som må avklares i museene før en detaljert kravspesifikasjon kan utarbeides 

og et utviklingsarbeid kan igangsettes. Arbeidet skal presenteres og diskuteres i de andre 

faggruppene og i fagmiljøene ved museene før en kan gå videre med arbeidet.   

 

Aktiviteter i 2013 blir å få en diskusjon rundt hva som trengs av forvaltningsfunksjoner og deres 

funksjonalitet, samt beskrive nærmere hvordan disse skal fungere. 

 

De prioriterte aktivitetene/milepælene i 2013 er: 

 

1. Presentasjon av prosjektrapport for faggrupper og fagmiljø på MUSIT-naturhistories 

seminar 06.02. 2013. 

 

2. Faggruppen oppsummerer innspillene fra seminaret og vurderer om det er mer som bør 

inkluderes i løsningen  

 

3. Faggruppen utarbeider detaljert beskrivelse av begreper, prosesser og funksjoner 

 

4. Fagmiljøene i museene konsulteres for ytterligere tilbakemeldinger 

 

5. Resultatene sammenfattes til en detaljert prosjektbeskrivelse 

 

 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Koordineringsgruppa, 

faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG, ansvarlige 

konservatorer ved museene, 

faggruppeledere 

Timer Kroner 

0  

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 100, TMU: 100, UM: 100, VM:150. Totalt: 450 

Prosjektledelse: 50 

Rapportering:  

Prognose:  
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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

24.11. 2012/SBA 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 22. november 2012 kl. 10.00-15.15  

Møtested: Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 

 

 

* 

 

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

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

Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

Sak 21/12: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 11.09. 2012 

 

Innkalling, saksliste og referat fra møtet 11.09. 2012 ble godkjent. 

 

Det ble bedt om at saksdokumenter/notater påføres avsender. Dette utbedres til neste møte. 

 

Geir Mathiassen meldte inn følgende sak under eventuelt: «Diverse kommentarer angående 

karplantedatabasen ved Tromsø museum, november 2012». Det ble enighet om at riktig 

saksgang er å sende et notat til leder i faggruppe for karplanter, med kopi til 

koordineringsgruppas medlemmer.   

 

Fridtjof Mehlum etterspurte informasjon om det foreligger en endring av 

ansvar/arbeidsfordeling mellom MUSITs styre og koordineringsgruppene. Jarle Ebeling 

informerte om at det ikke har vært fremmet en slik sak i MUSITs styre, men møtefrekvens for 

styret har blitt diskutert. En eventuell endring i styringsstruktur og arbeidsfordeling vil 

antakelig ikke skje før UHRMs evaluering av MUSIT er gjennomført og ny avtale er signert. 

 

 

Sak 22/12: Orientering om arbeid i «evalueringsgrupper» 

 

Notat med 2 vedlegg. 

 

Ny IT-arkitektur i MUSIT 

Jarle Ebeling orienterte om sammensetning av prosjektgruppe og arbeidet som er igangsatt for 

å utrede ny IT-arkitektur i MUSIT. Gruppa fikk sitt mandat av MUSITs styre 20.09. 2012 (V-

SAK 06/3-12). Gruppa ledes av Espen Uleberg fra KHM, det naturhistoriske fagmiljøet er 

representert ved Einar Timdal fra NHM. Mandatet og navn på alle medlemmer i gruppa er å 

finne i MUSIT-wikien: https://wiki.uio.no/usit/musit/ 

 

Utredningen skal ferdigstilles til 01.02. 2013. Konklusjonene og forslagene gruppa kommer 

fram til skal legges fram for koordineringsgruppene før de oversendes styret.  
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Det er kommet ønske fra faggruppeledere om en mer utdypende orientering fra DUG om 

arbeidet som skjer i forbindelse med utredning av ny IT-arkitektur, og konsekvensene av dette 

for utviklingsarbeidet i de naturhistoriske prosjektene. Arbeidet er imidlertid helt i startfasen, 

og det vil ikke være mulig å gi en beskrivelse av konsekvensene før rapporten foreligger 

01.02. 2013. Det er ikke forventet at implementeringen av ny IT-arkitektur påvirker de 

vedtatte handlingsplanene for 2013 der påbegynte utviklingsprosjekter følges opp med 

ressurser slik at de kan gjennomføres etter opprinnelig plan.  

 
Universitet og høgskolerådets museumsutvalgs (UHRMs) evaluering av MUSIT 

Solveig Bakken orienterte om at UHRM i møte 05.10. 2012 (saksnr 21/12) har vedtatt mandat 

og sammensetning av gruppe som skal evaluere MUSIT. Evalueringen henviser til MUSIT-

avtalen som sier at tiltaket skal evalueres etter to år. Gruppa er ikke kommet i gang med sitt 

arbeid da ett medlem har bedt om fritak og ny sammensetning ikke er avklart ennå. Solveig 

Bakken er bedt om å være sekretær for gruppa. Mandatet inneholder ikke en tidsplan for 

gruppas arbeid. Dette må avklares med UHRM. 

 

 

Sak 23/12: Behov for felles portaler i naturhistorie 

 

Notat med 1 vedlegg 

 

MUSITs styre har nedsatt ei faggruppe for portalisering og gruppa hadde sitt første møte 

13.11. 2012. Som del av mandatet er gruppa gitt seks konkrete oppgaver/spørsmål den skal 

løse/besvare, hvorav en oppgave er «å foreslå prioritering av samlinger for publisering i egne, 

i eksterne portaler eller som åpne data».  

 

For naturhistorie ble det i faggruppa stilt spørsmål ved om samlingene også burde 

tilgjengelig-gjøres i egne portaler i tillegg til gjennom Artskart 

(http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx), GBiF (www.gbif.org) og EOL (eol.org). En 

har tidligere i koordineringsgruppa (sak 03/12) vektlagt å bruke de begrensede MUSIT-

ressursene på applikasjonsutvikling ettersom det er etablerte portaler for biologiske data 

gjennom Artsdatabanken og GBiF. Fra flere hold er det imidlertid reist spørsmål om en ikke 

burde etablere egne portaler for de naturhistoriske samlingene ut fra a) Artsdatabanken og 

GBiFs løsninger er ikke brukervennlige og b) de dekker ikke hele naturhistorie, c) museenes 

naturhistoriske samlinger er ikke synlige nok ved å publisere gjennom andres portaler og d) 

det er ønskelig med løsninger som kan presentere både naturhistoriske- og kulturhistoriske 

data. Faggruppa ønsket derfor at koordineringsgruppa tok opp saken på nytt.  

 

Koordineringsgruppa mener at tilgjengeliggjøring av museumssamlingene er svært viktig og 

ser at det har skjedd en positiv utvikling i fagmiljøene de siste 10 årene.  

Det er mange behov som skal dekkes blant annet:  

- Flere miljø ønsker lokale portaler. Noen har derfor utviklet eller er i ferd med å utvikle 

egne portaler for søk i samlinger.   

- Museets/universitetets ledelse ønsker at dataeier skal bli mer synlig 

- Vi må ha portalløsning som viser alt som er i universitetsmuseenes samlinger, ikke 

bare det som er eksportert til Artsdatabanken og GBiF 

- Forskeren ønsker å se «de nasjonale datasettene» 

- Ett sted må all informasjon være. GBiF Norge mottar alle data som skal 

tilgjengeliggjøres, både dataeksport fra MUSIT-basene og de andre databasene som 

forvaltes lokalt ved museene.  

http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
http://www.gbif.org/
http://eol.org/
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Vedtak:  
Temaet tas opp som en av hovedsakene på seminaret for MUSIT-naturhistorie som arrangeres 

06.02. 2013. Artsdatabanken, GBiF Norge og en fra museene inviteres som innledere. Det er 

viktig for museene å komme i dialog med både GBiF og Artsdatabanken som begge er i ferd 

med å forbedre sine portaler. 

 

 

Sak 24/12: Resultat og oppfølging av kartleggingen om hvilke samlinger museene ønsker 

MUSIT skal forvalte 

 

Notat med innspill fra museene vedlagt.  

 

Resultatet av kartleggingen med innspillene fra museene ble gjennomgått og diskutert.  

 

En registrerer følgende: 

- NHM har de største samlingene og det største etterslepet mhp digitalisering. 

- NHM har i dag 11 ulike databasesystemer, og ser at det kanskje er realistisk å redusere 

dette til 4 i løpet av de nærmeste 5 årene. 

- NHM og VM har meldt inn behov for enhetlig system for DNA/vevsprøver. 

- UM ønsker felles nasjonal plattform for de botaniske samlingene, men er avventede i 

forhold til de zoologiske og geologiske samlingene. 

- TMU har gitt en total oversikt over alle samlinger. Sammenlignet med de øvrige 

museene, er TMU kommet langt i digitaliseringsarbeidet. TMU har som mål å 

revitalisere alle sine samlinger slik at de er helt oppdaterte ved flytting til nye 

magasiner. Dette er ressurskrevende. TMU kommer tilbake med prioriteringer i 

forhold til hvilke samlinger museet ønsker inn i en MUSIT-forvaltning i løpet av de 

nærmeste tre årene. 

- MUSIT forvalter i dag alle VMs botaniske samlinger. De zoologiske samlingene er i 

en Access-base som forvaltes lokalt. Det er et ønske og behov for at MUSIT også 

utvikler applikasjoner og forvalter de zoologiske samlingsdataene, jfr entomologi. 

 

Det er innmeldte ønsker og behov for at MUSIT forvalter samlingsdata ved museene langt ut 

over det dagens bemanning og ressurssituasjon i DUG kan håndtere. Dette er imidlertid en 

svært positiv utvikling, der det med noen få unntak er ønsker ved alle museene om felles 

nasjonale systemer og felles forvaltning av disse. 

 

Følgende mulige prinsipper for prioritering av samlinger for felles nasjonale applikasjoner og 

forvaltning i MUSIT ble diskutert: 

- En fortsetter utvikling av applikasjoner med overgang til MUSIT-forvaltning innenfor 

samlingene/samlingsgruppene som en har påbegynt. Dette blir gjeldende for 

handlingsplan 2013 

- En prioriterer samlinger med eksisterende lokale løsninger som har størst 

sikringsbehov 

- En velger samlinger hvor en kan oppnå mest/best resultat på kortest tid 

- En velger samlinger hvor entusiasmen og interessen for felles nasjonale løsninger er 

størst 

- En vurderer hvilke samlinger som kan tilbys andre gode midlertidige nasjonale 

løsninger i andre systemer 
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Sak 25/12: Rapport på handlingsplan 2012 

Notat med 9 vedlegg 

 

Vedtak: 

Koordineringsgruppa har gjennom rapporter og referater fra faggruppene og adhoc-gruppene 

fått en oppdatering på status for handlingsplanen per 15.11. 2012. Basert på de skriftlige 

innspillene samt diskusjonen i møtet, sammenstiller koordineringsgruppas leder en felles 

rapport per 15.11. 2012 for naturhistorie. Jarle Ebeling oversender ressursbruk i DUG på de 

ulike prosjektene. Endelig rapport sendes gruppas medlemmer for godkjenning før den sendes 

MUSITs styre innen 30.11. 2012. 

 

Koordineringsgruppa er godt fornøyd med arbeidet som er gjennomført i faggruppene i 2012. 

Det er gjennomgående for alle faggruppene at manglende utviklerressurser i DUG er en 

begrensende faktor for framdriften i prosjektene. DUG er ikke dimensjonert for et så krevende 

drifts- og utviklingsregime. I tillegg sliter DUG med at utviklingsarbeidet er blitt for 

spesialisert og knyttet til en enkelt utvikler for hver samling/applikasjon. 

 

En ser at det er hensiktsmessig og nødvendig med andre arbeidsformer enn de tradisjonelle 

faggruppesamlingene for å få framdrift i prosjektene. Vi vil likevel vektlegge at det er viktig å 

holde alle faggruppemedlemmene orientert om arbeidet som pågår, enten gjennom dialog 

eller møtereferater, slik at prosjektene fortsatt oppfattes som fellesprosjekter for alle museene.  

 

 

Status for faggruppenes arbeid 

 

Karplanter  

Faggruppa har hatt fire møter i 2012. De har gode diskusjoner og prøver å holde trykket oppe 

til tross for at framdriften ikke er i henhold til planen. De har et sterkt ønske om at faggruppa 

videreføres i 2013 for å følge opp restanser i handlingsplanen og sikre at ytterligere behov blir 

ivaretatt gjennom sopp/lav-prosjektet.  

 

Felles nasjonal karplanteapplikasjon ble «lansert» ved en markering sammen med 

koordineringsgruppa 08.05. 2012. De som bruker applikasjonen mye er godt fornøyd, mens 

de som bruker den mer sporadisk, har mer problem med å venne seg til det nye 

brukergrensesnittet. Det største problemet er fortsatt at omfattende søk tar lang tid. Faggruppa 

er bedt om å beskrive dette mer systematisk slik at utvikler kan søke og rette feil. Faggruppa 

jobber med kvalitetssikring av brukerveiledningen, et arbeid som også kommer de andre 

faggruppene til gode. Migrering av data fra Stavanger, Agder, rest NHM og rest TMU er 

utsatt til 2013 på grunn av kapasitetsproblemer først ved NHM, så hos DUG. Lånebasen er 

tatt i bruk ved NHM. De andre museene ønsker å ta den i bruk så fort som mulig.  
 

Koordineringsgruppa foretok i september 2012 en omdisponering av «ledige midler avsatt til 

web-satsing».  Midlene brukes til kvalitetsheving av karplantedata ved Universitetsmuseet i 

Bergen og Vitenskapsmuseet samt tilrettelegging og testing i forbindelse med migrering av 

siste karplantedatasett ved Tromsø museum. Arbeidene ble igangsatt i oktober 2012 og skal 

være avsluttet innen utgangen av januar 2013.  
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Sopp og lav 

Faggruppa vil gjennomføre to møter i 2012. Det er i tillegg gjennomført flere møter mellom 

DUG og NHM for å planlegge arbeidet med migrering av NHMs soppdata. Den første 

fullstendige migreringen av NHMs soppdata ble gjennomført i oktober og testning av dette 

pågår. Den største utfordringen henger sammen med uklarheter i navneregistret ved bruk av 

artsnavnebasen. Arbeidet med rettinger av navneregisteret pågår nå ved NHM, og finansieres 

av Artsdatabanken.  

 

I forhold til opprinnelig plan fra 2011 og handlingsplan 2012, er arbeidet 6 mnd forsinket. Tre 

mnd skyldes forsinket oppstart av prosjektet på grunn av forsinkelser i karplanteprosjektet slik 

at utviklerressurser ikke var tilgjengelig ved planlagt oppstart. Ytterligere tre mnd forsinkelser 

skyldes manglende utviklerressurser i DUG. Tidsplanen forutsatte at DUG skulle starte 

programmering som forberedelse til neste migrering parallelt med testing innenfor pågående 

migreringsprosjekt. Dette har vist seg å være en altfor optimistisk plan.  

 

 

Entomologi 

Det er avholdt ni møter i pilotgruppa per 15.11. 2012. Det er gjennomført prioritering på 

hvilke funksjoner som skal utvikles først. En komplett test av applikasjonen ble gjennomført 

2. mai. Første versjon av applikasjonen ble presentert for koordineringsgruppa 22. mai med 

anbefaling om ytterligere utvikling. 

 

Det ble fattet beslutning om ytterligere utvikling av applikasjonen i regi av pilotgruppa ut 

2012. Videre utvikling av applikasjonen er gjennomført etter plan med ytterligere prioritering 

av hvilke felter og funksjoner som skal utvikles først, i tråd med de prioriteringer som ble 

utarbeidet av faggruppen for entomologi i 2011. Arbeidet i siste halvår er gjennomført uten 

prosjektleder, og ledelse av arbeidet har gått på omgang mellom gruppas medlemmer.  

Datasett fra museene er tilgjengeliggjort for testing. 

 

Prosjektet følger omtrent planen for 2012, men med noen mangler i forhold til ønsket 

funksjonalitet i applikasjonen samt at migrering ikke er igangsatt. Programmering og testing 

av prioriterte funksjoner vil pågå ut året 2012. En videreutviklet første versjon av 

entomologiapplikasjonen vil være klar for testing innen 31.12. 2012. Manglende 

funksjonalitet per 31.12 2012 skyldes i hovedsak begrensede programmeringsressurser hos 

DUG. 

 

Faggruppa vil reetableres ved test og migrering. Ny faggruppeleder avklares i løpet av 

november 2012. 

 

 

Felles forvaltningsmodul i naturhistorie     

Prosjektperiode (fase 1) med innhenting og analyse av behov i fagmiljøene samt utarbeidelse 

av overordnet kravspesifikasjon ble satt til 01.11.2011-15.09. 2012. Prosjektledelsen og 

faggruppeleder presenterte status for gruppas arbeid i møte med koordineringsgruppa 22.05. 

2012. Rapport med behovsanalyse og overordnet kravspesifikasjon ble mottatt 06.07. 2012. 

Koordineringsgruppa er meget godt fornøyd med arbeidet som er gjennomført og resultatet av 

gruppas arbeid.  

 

Faggruppas rapport reiser flere prinsipielle spørsmål som må avklares før en detaljert 

kravspesifikasjon kan utarbeides og et utviklingsarbeid kan igangsettes. Dette gjelder for 



 6 

eksempel en avklaring om hva som skal inngå i de primære samlingsdatabasene og hva som 

skal inngå i en felles forvaltningsmodul.  

 

Koordineringsgruppa ser at arbeidet må presenteres og diskuteres i de andre faggruppene og i 

fagmiljøene ved museene før en kan gå videre med arbeidet. En felles gjennomgang og 

diskusjon om forvaltningsmodulen vil være ett av hovedtemaene på MUSIT-naturhistories 

seminar 06.02. 2013. 

 
 

Arbeid som ikke er organisert gjennom faggruppene 

 

MUSIT er etter tilrådning fra koordineringsgruppa, involvert i fire prosjekter ved museene 

som ikke er organisert gjennom egne faggrupper.  

 

Etikettprosjekt 

Tor Tønsberg orienterte om status for arbeid med etiketten.  Det ligger an til at en kan enes 

om en felles etikettmal for botanikk. Det er behov for mal både på norsk og engelsk, noe som 

krever geografiregister også på engelsk. Det er også ønske om QR-kode på etiketten.  

 

Algeapplikasjon 

En enkel algeapplikasjon basert på karplanteapplikasjonen er utviklet for NTNU 

Vitenskapsmuseet. Data er migrert, og applikasjonen er tatt i bruk fra 01.08. 2012. Dette er et 

samarbeidsprosjekt mellom NTNU VM, NTNU IT og DUG med finansiering fra NTNU.  

 

Status for arbeid med kartfesting av paleontologiske samlinger  

Arbeidet (fase I) er gjennomført og sluttrapport ble mottatt i september. Fase II med web-

publisering gjennomføres i regi av NHM i første halvår 2013.  

 

Samarbeid med Artsdatabanken om navn 

 

Artsnavnebasen 

Ei arbeidsgruppe med representanter fra NHM/GBiF, ADB og NTNU VM er nedsatt for å 

gjennomgå Artsnavnebasen. Gruppa skal komme med eventuelle forslag til løsninger eller ny 

funksjonalitet i artsnavnebasen som er nødvendig for utveksling av navn, samt foreslå en 

struktur for håndtering av navn som gjør det praktisk mulig for museene å få registrert sine 

objekter før navnekomiteene har godkjent navn. 

 

Gruppa fikk sitt mandat i mai 2012 og har gjennomført to møter. Workshop om webtjenester 

mellom utviklere i DUG og ADB ble  avholdt 27.-28.08. 2012. Gruppa har som mål å komme 

med en anbefalt løsning for utveksling av navn mellom MUSITs databaser og Artsnavnebasen 

innen 15.12. 2012.  

 

Koordineringsgruppa bemerker og vil ta kontakt med Artsdatabanken om at navnekomiteene 

må ajourføres.  

 

Taksonregister og «innhold» i Artsnavnebasen 

Artsdatabanken har avsatt midler i 2012 til å oppdatere innhold i Artsnavnebasen for 

prioriterte grupper. Universitetsmuseene via koordineringsgruppa har anbefalt et opplegg med 

oppdatering av navneregister for sopp. Arbeidet gjennomføres ved NHM og er godt i gang. 

Det har vært en forutsetning for migrering av soppdata fra NHM til ny MUSIT-applikasjon.  
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Sak 26/12: Handlingsplan for naturhistorie 2013 

 

Notat med fire vedlegg 

 

Koordineringsgruppa er ikke kjent med at det foreligger noen overordnede føringer fra styret 

for utarbeidelse av handlingsplan for 2013. En tar imidlertid hensyn til arbeidet som er 

igangsatt med utredning av nytt utviklingsrammeverk og ser at det ikke kan igangsettes nye 

utviklingsprosjekter ut over det som er i gang karplanter, for lav/sopp og entomologi.  Fokus i 

2013 vil være sluttføring av det som er igangsatt samt migrering. De foreslåtte aktivitetene 

innenfor de ulike prosjektene skal fra 2013 gis innbyrdes prioritering. 

 

Ettersom det ikke jobbes med flerårige handlingsplaner i MUSIT, melder 

koordineringsgruppa inn en realistisk handlingsplan for 2013 basert på tradisjonell lik 

ressursfordeling mellom kultur- og naturhistorie. Gruppa stiller imidlertid spørsmål til styret 

om dette er en ressursfordeling som skal videreføres ettersom utviklingsarbeidet er kommet 

mye kortere og restansene er mye større innenfor naturhistorie.  

 

Det arbeides godt i faggruppene og i fagmiljøene. Det foreligger konkrete planer/ønsker om 

aktiviteter i faggruppene langt ut over det som er foreslått i handlingsplanen for naturhistorie 

for 2013. Koordineringsgruppas bekymring er at ønsket og forventingene om felles nasjonale 

løsninger innenfor naturhistorie, kan gå over til resignasjon før en har fått anledning til å 

starte utviklingsprosjektene. For 2013 vurderes få utviklerressurser tilgjengelig i DUG som 

den begrensende faktoren for total aktivitet innenfor naturhistorie.  

 

 

Handlingsplan for naturhistorie 2013 tar hensyn til: 

 

 Pågående utredningsarbeid omkring nytt utviklingsrammeverk 

 Innmeldte behov fra faggruppene  

 Ressurssituasjon, kapasitet og kompetanse i DUG 

 Ressurssituasjon, interesse og kapasitet i museene 

 Mulige eksterne finansieringskilder 

 

Faglige aktivitetsområder: 

 

Karplanter. Flere av de foreslåtte tiltakene er delvis overført fra 2012 til 2013 for sluttføring. 

Faggruppa vil derfor bestå ut 2013. Det er viktig at faggruppa etablerer kontakt med 

faggruppe for sopp/lav for gjennomgang av felles problemstillinger for botanikk. 

Faggruppeleder og Tromsøs representant i koordineringsgruppa etablerer kontakt for å få 

aktivert Tromsø-miljøet.   

 

Entomologi. Utviklerressurser avsettes på samme nivå som (planlagt) i 2012. Det lages en 

handlingsplan med utgangspunkt i at applikasjonen settes i drift fra mars 2013, og at en plan 

for migrering følger av dette. Faggruppa kobles på prosessen og ny leder oppnevnes.  

 

Sopp og lav. Utviklerressurser avsettes på samme nivå som (planlagt) i 2012. 

Koordineringsgruppa ønsker at soppdata for alle museene migreres først. Det er viktig å få 

flere «nasjonale datasett», samtidig som en har fått finansiering fra ADB for å utbedre 

taksonregisteret for sopp i artsnavnebasen. Tromsøs soppdata kan da migreres etter 

Trondheim. Soppdata fra Bergen er eksportert til NHM, og en ber faggruppa og DUG vurdere 
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om sopp fra Bergen kan migreres i forbindelse med NHMs soppdata.  Migrering av lavdata 

fra NHM og Bergen kommer til slutt.  

 

Felles forvaltningsmodul. Hovedaktiviteten vil være felles gjennomgang og diskusjon om 

forvaltningsmodulen på MUSIT-naturhistories seminar 06.02. 2013 og oppfølgingen av dette 

i faggruppa og i museene.  

 

Samarbeid med Artsdatabanken om artsnavn  

Arbeidsgruppa vil komme med en anbefalt løsning for utveksling av navn mellom MUSITs 

databaser og Artsnavnebasen innen 15.12. 2012. Det er fortsatt uavklart om det er behov for å 

videreføre arbeidet i gruppa i 2013. 

 

Vedtak:  
Koordineringsgruppas leder sluttfører forslag til handlingsplan for 2013 basert på diskusjonen 

i møtet, innspill fra faggruppene og klargjøring av ressurssituasjonen i DUG. Endelig forslag 

sendes gruppas medlemmer for godkjenning før den sendes MUSITs styre innen 30.11. 2012. 

 

 

Sak 27/12: Seminar for MUSIT naturhistorie 06.02. 2013 

 

Notat  

 

Det ble i sak 20/12 vedtatt at koordineringsgruppe for naturhistorie vil arrangere et felles 

seminar for faggrupper, koordineringsgruppe, samlingsansvarlige/personale i januar/februar 

knyttet til pågående MUSIT-arbeid. Dato er nå satt til 06.02. 2013, og seminaret holdes på 

Gardermoen. Det er bestilt for 40 deltakere.  

 

Vedtak: 

Koordineringsgruppa prioriterer følgende tema på seminaret: 

- presentasjon og diskusjon om innhold i felles forvaltningsmodul for naturhistorie 

- tilgjengeliggjøring av naturhistoriske data i egne portaler (j.fr sak 23/12) 

- demonstrasjon/presentasjon av entomologiapplikasjon 

- tema felles for flere samlingstyper; etiketter, geografiregister, artsnavn/bruk av 

artsnavnebasen 
 

 

Det er viktig at det forberedes innlegg som får belyst sakene fra flere sider og som får i gang 

diskusjon. Invitasjon med foreløpig program vil bli sendt ut ca. 15.12. 2012. 

Koordineringsgruppas medlemmer melder tilbake om forslag til deltakere fra eget museum. 

 

 

Sak 28/12: Møteplan 2013 
 

Første møte i 2013 holdes 05.02. 2012 ved UiO/NHM.  

Videre møteplan avpasses i forhold til styrets møteplan.  

 

 

Sak 29/12: Eventuelt 
 

Ingen saker ble behandlet under eventuelt 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 05/4-2012 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013 OG REGNSKAP OG PROGNOSE PER 31.10.2012 

DATO: 4. DESEMBER 2012 

 

Forslag til budsjett 2013 
 

 
Budsjett 

2012 
Regnskap 

2012 
Prognose 

2012 
Budsjett 

2013 
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 1 104 1 104  1 104 632  

      
Sum inntekter 9 712 9 712  9 712 9 240  
      
Utgifter      
Lønn 6 877 5 258  6 310  7 665 Note 1 
Driftskostnader 900 600 900 912  
Programvare 13 8  8 10  
Reiser, møter m.v. 70 77 90 90 Note2 
Websatsing/ Tilgjengeliggjøring 500 210 210 63 Note 3 
Ekstrasatsing på naturhistorie 753 881 963 250 Note 4 
Ekstrasatsing på kulturhistorie 599 599 599 250 Note 5 

Sum utgifter 
 

9 712 7 633 9 080 9 240 
 

 
Note 1 
Underforbruk i lønn i 2012 skyldes permisjoner. Som tidligere varslet endres timeprisen i USIT for UHR-
oppdrag fra 700 til 730 kr. fra 1.1.2013. 
Note 2 
Økningen i reiser etc. skyldes bl.a. utgifter til reiser for eksterne medlemmer i gruppen som utreder ny IT-
arkitektur. 
Note 3 
Hvis midlene til websatsing/ tilgjengeliggjøring ikke er fordelt på prosjekter innen utgangen av mai 2012, 
fordeles de mellom kultur- og naturhistorie til andre formål. 
Note 4 
Ekstrasatsingen innen naturhistorie videreføres. De ekstra midlene går bl.a. til et seminar planlagt i februar 
(se egen sak). Overforbruket i 2012 er dekt ved å hente midler fra websatsing/ tilgjengeliggjøring. 
Note 5 
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Ekstrasatsingen innen kulturhistorie videreføres. Koordineringsgruppen for kulturhistorie vil komme tilbake til 
forslag til bruk av midlene. 
 
Vedtaksforslag: Forslag til budsjett godkjennes med de merknader som kommer fram i møtet.  
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 06/4-12 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: FORLENGELSE AV MUSIT-AVTALEN 

DATO: 4.DESEMBER 2012 

CC:  

Innledning 
I møtet i september vedtok styret å ta opp saken om en forlengelse av MUSIT-avtalen på bakgrunn 
av ev. signaler om DigitalViten i statsbudsjettet og møtet i UHR M 5. oktober, der sammensetningen 
av gruppen som skal evaluere MUSIT ble tatt opp som egen sak. 
 
Av hensyn til forutsigbarhet for de involverte, budsjettåret og det faktum av årsmøtet først kommer 
sammen i mars, synes sekretariatet det vil være best om styret foreslår overfor årsmøtet at avtalen 
forlenges i sin nåværende form ut 2013. 

Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor årsmøtet at nåværende MUSIT-avtale forlenges ut 2013. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 07/4-12 

FRA: SEKRATARIATET 

TEMA: HELDAGSSEMINAR INNEN NATURHISTORIE 

DATO: 4.DESEMBER 2012 

CC:  

Koordineringsgruppen innen naturhistorie søker med dette om å få bruke inntil 75 000 til et 
heldags-seminar på Gardermoen for å diskutere saker som er av felles interesse for alle faggrupper 
i MUSIT.  

Koordineringsgruppa vil prioritere følgende tema på seminaret: 

• presentasjon og diskusjon om innhold i felles forvaltningsmodul for naturhistorie 
• tilgjengeliggjøring av naturhistoriske data i egne portaler (jf. D-sak 08/4-12) 
• demonstrasjon/presentasjon av entomologiapplikasjon 
• tema felles for flere samlingstyper; etiketter, geografiregister, artsnavn/bruk av artsnavnebasen 
 
Koordineringsgruppa skriver videre i sin begrunnelse for å holde et slikt seminar at det er viktig at 
det forberedes innlegg som får belyst sakene fra flere sider og som får i gang diskusjon.  

Sekretariatet for MUSIT og DUG anbefaler søknaden fra koordineringsgruppen. Utgiftene til 
seminaret, reiser, lunsj, booking av møterom etc., kan tas av midlene satt av til ekstrasatsing innen 
naturhistorie for 2013. 

Forslag til vedtak: Styret bevilger kr. 75 000 til et heldagsseminar innen naturvitenskap. Midlene 
bevilges fra posten "ekstrasatsing innen naturhistorie" i MUSITs budsjett. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: D-SAK 08/4-12 

FRA: DUG 

TEMA: VIDERE ARBEID I FAGGRUPPE PORTALISERING 

DATO: 5.DESEMBER 2012 

CC:  

Styret opprettet portalgruppa i sitt styremøte i mai (V-sak 04/2-12) og ga gruppa følgende oppgaver: 

1. Foreslå prioritering av samlinger for publisering i egne, i eksterne portaler eller som åpne data 
2. Foreslå hvilke metadata som skal følge objektene som publiseres 
3. Foreslå funksjonalitet i egne portaler 
4. Foreslå kvalitetsnivå på metadata 
5. Utrede forslag til felles fotopolicy som skal behandles 
6. Utarbeide handlingsplan for hvordan universitetsmuseene kan møte fremtidige krav om åpenhet og 

tilgjengelighet av data og integrering i forvaltningsløsninger. 
 
Gruppa har i sitt møte den 13.11.2012 besvart disse oppgavene etter beste evne (se referat fra gruppas 
møte). 
 
Angående punkt 1, så vil koordineringsgruppen innen naturhistorie ta opp denne saken på sitt 
dagsseminar 6. februar. Siden kulturhistorie allerede har egne portalløsninger, ønsker de å prioritere å 
publisere sine data gjennom Norvegiana/ Europeana og som åpne data. 
 
I tilknytning til punkt 5 foreslår gruppa at museene innfører én felles fotopolicy, og styret oppfordres til å 
anbefale en Creative Commons-lisens (se vedlegg om CC-lisenser) og bidra til at hvert museum 
innfører denne. Etter en diskusjon om dette i koordineringsgruppen for kulturhistorie kan det virke som 
om en lisens som begrenser adgangen til å utnytte bilder fra museene kommersielt og også å endre dem 
som er den man bør anbefale. 
 
Styret bør diskutere om portalgruppa nå har utført sitt oppdrag, og således kan legges ned, eller om 
gruppas arbeid skal videreføres? Gruppa er stor, og egner seg ikke for alle typer utredninger og 
diskusjoner. Videre bør det diskuteres hvordan portalgruppas arbeid knytter an til fotogruppas arbeid, 
spesielt i tilknytning til punkt 5. Merk avslutningsvis at portalgruppa per i dag ikke har noen leder. 
 
Utfra DUGs ståsted synes det mest hensiktsmessig at koordineringsgruppene arbeider videre med 
eventuelle uavklarte spørsmål i tilknytning til punkt 1., mens fotogruppa må involveres i punkt 5., hvis 
ikke styret og museumsdirektørene kan avgjøre det punktet. 
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Oslo, 15.11.2012 
Referat fra møtet i faggruppe portalisering i MUSIT 13.11.2012 
 
Til stede: Anders Strinnholm (AM), Espen Uleberg (KHM), Bjørn Petter Løfall (NHM), Rob 

Barrett og Dikka Storm (TMU), Kari Klæboe-Winther Kristoffersen og Jenny Smedmark 

(UM), Tove Eivindsen og Solveig Bakken (VM) og Jarle Ebeling og Brit Hauge (DUG) 

 

Styret for MUSIT hadde som del av mandatet gitt gruppa seks konkrete oppgaver/ spørsmål 
den skulle løse/ besvare: 
 
1. Foreslå prioritering av samlinger for publisering i egne, i eksterne portaler eller som åpne 

data  
2. Foreslå hvilke metadata som skal følge objektene som publiseres  
3. Foreslå funksjonalitet i egne portaler  
4. Foreslå kvalitetsnivå på metadata  
5. Utrede forslag til felles fotopolicy som skal behandles 
6. Utarbeide handlingsplan for hvordan universitetsmuseene kan møte fremtidige krav om 

åpenhet og tilgjengelighet av data og integrering i forvaltningsløsninger 
 
Referatet utgjør gruppas svar på disse oppgavene. Gruppa oppfordrer styret til å gi klare 
signaler om hvilke oppgaver de ønsker løst innen rammen av MUSIT, og hvordan disse 
oppgavene skal prioriteres i forhold til andre oppgaver i MUSIT generelt og DUG spesielt. 
 
Møtet ble sparket i gang med TEs "Tilgjengelighetens ti bud"+: 
 
1. Være på internett i det hele tatt 
2. Kunne finnes av søkemotorer – også objektene, ikke bare forsiden 
3. Være på rett språk – kanskje også ha sentral informasjon på søkespråket engelsk. Er 

siden nynorsk bør den også tagges på bokmål – og gjerne omvendt 
4. Være godt programmert og følge universell utforming-krav. Husk at Google også er blind. 
5. Virke på mobile enheter. 
6. Være økonomisk tilgjengelig for brukeren, jf. Open accesss 
7. Bygge på allerede tilgjengelige løsninger staten har utvikla, for å ikke betale to ganger 
8. Gjøre data tilgjengelig for andre, jf. Finansdepartementas oversendingsbrev 
9. Være intuitiv for brukeren finne fram i også inne i løsningen 
10. Være forståelig for brukeren også språklig, jf. Klarspråk 
+ Den må engasjere / treffe 
 
Det var stor enighet blant deltakerne på møtet om at disse budene ville vi følge. Alle var også 
enige om at dataene våre skulle tilgjengeliggjøres i nasjonale og internasjonal portaler, ikke 
minst slik at 2. bud ble oppfylt. Som alltid er det viktige å definere hvilke(n) brukergruppe(r) 
man ser for seg. 
 
I tilknytning til bud nr. 2 og nr. 10. er det viktige å være klar over at flere av samlingene 
inneholder materiale på samisk, og at man må legge til rette for at samlingene 
tilgjengeliggjøres på samisk (og andre språk). 
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Det ble videre påpekt at museumsobjekter må kunne finnes igjen på kart, dvs. objektene må 
koordinatfestes. Her bør museene samarbeide om hvordan man på en best mulig måte kan 
legge til koordinater på objektene i samlingene. I mange tilfeller kreves det lokalkunnskap 
for å få lagt inn riktige koordinater 
 
Utfordringen er hvordan vi kan etterleve de ti bud++ med de ressursene MUSIT og museene 
rår over. 
 
 
 
1. Foreslå prioritering av samlinger for publisering i egne, i eksterne portaler eller som 
åpne data  
 
Et hovedmål bør være å gjøre dataene tilgjengelige der brukerne er og på de plattformer 
brukerne benytter, enten det er pc, nettbrett eller mobil. På den måten kan flere brukere 
finne fram til og bli ledet til museenes nettsider.  

For kulturhistorie er de fleste samlingene tilgjengelige i egne portaler. Neste mål er å 
gjøre samlingene tilgjengelige i Norvegiana/ Europeana og som åpne data. Det å publisere 
samlingene som åpne data vil gjøre det enklere for andre å tilgjengeliggjøre våre data i sine 
portaler. Det bør være et mål å bidra til en felles presentasjon av kulturminner i Norge. 

For naturhistorie ble det stilt spørsmål ved om samlingene også burde tilgjengelig-
gjøres i egne portaler i tillegg til gjennom Artskart 
(http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx), GBiF (www.gbif.org) og EOL (eol.org). 
Koordineringsgruppen for naturhistorie tar opp dette spørsmålet på sitt neste møte. 

Generelt sett bør man kartlegge om de forskjellige publiseringskanalene inneholder 
de funksjonene som etterspørres, f.eks. muligheten for å oppfordre til tilbakemeldinger fra 
brukerne og muligheten for enkelt å kunne lage seg egne uttrekk (delsamlinger) og lagre 
disse i portalene. 
 
Forslag til rekkefølge på prioriteringer: 
1. Norvegiana/ Europeana (kulturhistorie) 
2. Åpne data (kulturhistorie) 
3. Egne portaler (naturhistorie)? 
 
 
2. Foreslå hvilke metadata som skal følge objektene som publiseres  
 
For naturhistorie er Darwin Core (http://rs.tdwg.org/dwc/index.htm) med norske tillegg 
retningsgivende for hvilke metadata som skal følge objektene. 
 For kulturhistorie gjenspeiler metadataene som følger objektene (gjenstandene) 
informasjonen som er lagret om gjenstandene i MUSITs databaser. Det er derfor vanskelig å 
foreslå et sett av metadata som skal følge gjenstandene. Men generelt er det slik at 
metadataene omhandler hva noe er, hvor dette noe er funnet/ produsert/ brukt, når det ble 
funnet/ produsert/ brukt, av hvem og hvordan. Det vises ellers til de enkelte portalene 
(www.unimus.no) for en mer detaljert oversikt over metadata i den enkelte samling. 
 
 

http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
http://www.gbif.org/
http://eol.org/
http://www.unimus.no/
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3. Foreslå funksjonalitet i egne portaler  
 
På generelt grunnlag burde MUSIT være varsom med å (videre)utvikle funksjonalitet i egne 
portaler. Man må forsikre seg om at tilsvarende funksjonalitet ikke finnes i de portalene som 
tilgjengeliggjør data fra MUSIT, f.eks. Artskart, GBiF og Norvegiana/ Europeana. 

Hvis man skal foreslå å utvikle (utvidet) funksjonalitet i egne portaler, så kan det f.eks. 
være å tilrettelegge for såkalt "crowdsourcing" 
(http://no.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing). Andre funksjoner kan være enkle og 
avanserte søk, ”egen samling”, enkel nedlasting av datasett for videre bearbeiding, 
bloggfunksjonalitet og opplasting av egne observasjoner. 
 
 
4. Foreslå kvalitetsnivå på metadata  
 
Dataene som ligger i basene skal i utgangspunktet ha blitt registrert på en slik måte at de er 
gode nok for å bli publisert på nett. En kan fortape seg i overdrevne presisjonskrav slik at for 
mye materiale blir holdt tilbake. En bør merke unntakene fra denne hovedregelen slik at 
dataene kan bearbeides og gjøres tilgjengelige. En kan også tenke seg å publisere på nett 
metadata om samlingene slik at de som vil hente ut data får opplysninger om kvalitetsnivå 
og mulighet til å vite hva som er / ikke er publisert. 
 For at ikke man unødvendig skal holde tilbake data fra publisering, bør det være en 
regel som sier at hvis et objekt, et datasett eller en delsamling er godt nok beskrevet til å 
innpasses i museets magasin, så er det/ den godt nok beskrevet til å kunne tilgjengeliggjøres. 
 
 
5. Utrede forslag til felles fotopolicy som skal behandles 
 
Det har vært en rask utvikling de senere årene i retning av stadig enklere tilgang til mer foto i 
bedre kvalitet på nettet. Flere av de store museene legger ut bilder i høy oppløsning til fri 
nedlasting. For en stor del tilhører brukerne av bildene grupper som uansett har fri tilgang til 
fotografiene (studenter, skoleelever, forskere, private nettsider, artikler hos historielag ...) . 
Det vil således være naturlig for universitetsmuseene å legge ut sine bilder med en "Creative 
Commons"-lisens slik at bruk og gjenbruk er tillatt så lenge opphavsmann og 
copyrightreglene følger bildet.  
 Ved NTNU arbeider man med å tillate bruk og gjenbruk etter gjeldende Creative 
Commons-lisenser med det forbehold at fotoet heller ikke endres uten opphavsmannens 
samtykke. 
 Museene bør ha én felles fotopolicy og styret oppfordres til å godta en Creative 
Commons-lisens og bidra til at hvert museum innfører denne. 
 
 
6. Utarbeide handlingsplan for hvordan universitetsmuseene kan møte fremtidige krav om 
åpenhet og tilgjengelighet av data og integrering i forvaltningsløsninger 
 
Det må arbeides med publisering som åpne data slik at flere kan bruke museenes data i sine 
webløsninger. Det er nødvendig å "mappe" dataene mot anerkjente standarder, f.eks. 
gjennom Europeana-samarbeid. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
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Kartfesting av flere objekter må prioriteres slik at bedre kartbaserte søk blir mulig for 
større deler av samlingene. Dette gjelder særlig de etnografiske samlingene ved KHM, UMiB 
og TMU og numismatika. 

Det ligger allerede mange fotografier ute, men i prosent av samlingene er det ikke 
mye. Fotografering av utvalgte deler av samlingene må prioriteres.  
 
 
Jarle Ebeling 
referent 
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Creative Commons lisenser 

De norske Creative Commons sidene: http://creativecommons.no/ 

Creative Commons (CC) er et fleksibelt rammeverk som gjør det mulig for opphavspersonen å dele (helt eller 

delvis) sin enerett til et verk. CC består av et enkelt system av lisenser. Hver lisens er satt sammen av en eller 

flere følgende lisenselementer: 

by – («attribution») Navngivelse (Opphavspersonen må alltid navngis, så dette elementet er med i alle lisenser) 

sa - («share alike») Del på samme vilkår – dvs. at bruker skal benytte samme lisens på sitt bearbeidede verk 

som opprinnelig på rettighetshavers.  

nd – («no derivative») Ingen bearbeidelse tillates 

nc – («non commercial») Kommersiell bruk tillates ikke 

Når det gjelder hvilken lisens man skal velge for å dele sin enerett til et verk (foto), må museet vurdere hvilke 

lisenselementer det vil ha med i sin lisens. Navngivelser er med i alle lisenser. De viktigste momentene å 

vurdere da, er om museet vil tillate at bruker skal kunne bearbeide fotoet og om fotoet skal kunne brukes 

kommersielt. Så bygges lisens opp med å sette sammen de nødvendige lisenselementene.  

Det gir muligheter til å bygge en lisens fra den strengeste (kan hverken bearbeides eller brukes kommersielt) 

til den mest åpne lisensen (kan både bearbeides og brukes kommersielt). 

Dersom man tillater bearbeiding av verket, må man også vurdere om man skal påby at museets lisens skal 

følge det bearbeidete verket (sa). 

Man kan velge mellom følgende lisenser: 

1. Navngivelse CC BY 3.0  

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/ 

 

2. Navngivelse-DelPåSammeVilkår CC BY-SA 3.0 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/ 

3.  

Navngivelse-IngenBearbeidelse  CC BY-ND 3.0 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/no/ 

4. Navngivelse-Ikkekommersiell CC BY-NC 3.0   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/ 

5. Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge (CC BY-NC-SA 3.0)  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/ 

 

6. Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge (CC BY-NC-ND 3.0) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/ 

Annet 

CC lisenser kan ikke trekkes tilbake.  

Ett museum kan bruke ulike lisenser dersom det av hensyn til copyright eller andre forhold er nødvendig.    

Når det gjelder Creative Commons og Europeana, heter de i omtalen av Data Exchange Agreement 

1. For all descriptive metadata provided to Europeana, data providers grant Europeana the right to publish 

the metadata under the terms of the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. 

This means that all metadata provided to Europeana can be re-used by third parties without any 

restrictions. 

 

http://creativecommons.no/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/no/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/
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2. Each digital object (and the associated preview) that is available via Europeana needs to carry a rights 

label that describes its copyright status. Data providers grant Europeana the right to publish previews 

provided to Europeana. Previews may not be re-used by third parties unless the rights label related to 

the object allows such re-use. 

Alle seks Creative Commons lisensene kan brukes som såkalte “rights statements” for digitale objekter i 

Europeana.  

Når det gjelder å vurdere hvilke lisenser som er mest aktuelle for universitetsmuseene, er det – i tillegg til egne 

ønsker og behov – også en fordel å se hva andre tilsvarende institusjoner har valgt. 

Jeg har kun funnet en institusjon i Norge – Oslo Museum (Oslobilder:) med CC lisens. Der er CC by-sa 3.0 brukt. 

Svenske Historiska Museet, Stockholm:  

CC by-nc-nd 3.0 og CC by-nc-sa 3.0 

Amsterdam Museum: 

 Public Domain 

Statens Museum for Kunst, Kbvn:  

CC BY 3.0  

National Portrait Gallery, London:  

CC by nc nd 3.0 

+ to andre lisenser for professionell og kommersiell bruk og akademisk og ikke-kommersiell bruk:  (tungvint) 

Brooklyn Museum, N.Y: 

CC by nd  3.0 

British Museum:  

Egne regler  

London Canal Museum:  

CC by-sa 2.0 

The Walters Art Museum, Baltimore:   

CC BY-NC-SA 3.0 
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