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Referat fra styringsgruppemøte planleggingsfasen 
MUSIT Ny IT-arkitektur 9. mars 2016 kl. 0900 – 1000 
 

Møtested: Videomøte 
Tid: 9. mars 2016. Kl. 0900-1000 
Til stede:  
Torsten Eriksson, Universitetsmuseet i Bergen 
Torkel Johansen, NTNU Vitenskapsmuseet 
Gard O Sundby Thomassen, USIT - Seksjon for IT i forskning 

Susan Matland, MUSIT 
Klaus Myrseth, systemarkitekt, Ny IT-arkitektur MUSIT (deltok under sak 4) 
Dag-Erling Smørgrav, USIT - IT-direktørens stab (deltok under sak 4) 
 
Sekretær: Line A. Sjo, prosjektleder, Ny IT-arkitektur MUSIT 
 

Saksliste styremøte: 
1. Informasjon om planlagt oppstart av pilot 
 
2. Informasjon om prosess for innleie av ressurser  
 
3. Gjennomgang av styringsgruppens tilbakemeldinger 

• Kommunikasjonsplan 
• Mål og rammebetingelser 
• Usikkerheter 

 
4. Informasjon om prosess og valg av Open Source lisens 
 
5. Eventuelt 
 

Referat: 
 
Til sakslisten 
Sak 4 Informasjon om prosess og valg av Open Source lisens ble behandlet som første sak 
i møtet. 
 
1. Informasjon om planlagt oppstart av pilot 
Line informerte om plan for oppstart av pilot: Styringsdokumentasjon ferdigstilles og 
sendes styringsgruppen i løpet av mandag 14. mars. Beslutning om oppstart i eget 
styringsgruppemøte 17. mars. 
 



Universitetet i Oslo Referat 
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

 

 

 2 MUSIT Ny IT-arkitektur, Planleggingsfasen. Styringsgruppemøte 09.03.2016. Referat  

 

2. Informasjon om prosess for innleie av ressurser 
Line informerte om plan for innleie av ressurser: Det vil bli gjennomført anskaffelse av 
testleder og en ekstra utvikler gjennom rammeavtalen til NTNU.  
 
Videre ble det informert om bruk av utviklere fra DS-gruppen i USIT: På grunn av 
begrenset kapasitet hos arkitekt, og forventet behov for kompetanseøkning, vil bare tre av 
utviklere fra DS-gruppen inngå i prosjektteamet fra starten av. Teamet utvides med en 
ekstra utvikler etter en-to sprinter, deretter økes det med en til etter ytterligere en-to 
sprinter (dette vil bli vurdert underveis). 
 
Prosjektet er blitt lovet driftsressurs fra USIT.  
 
3. Gjennomgang av styringsgruppens tilbakemeldinger 

 Kommunikasjonsplan: Innspill fra Gard og Torkel innarbeides. Kommentar 
om klargjøring av faggruppenes rolle tas ikke inn. Dette er ikke relevant for 
prosjektet, og vil bli håndtert av daglig leder MUSIT. 

 Mål og rammebetingelser: Presisering av ett av målene på bakgrunn av 
innspill fra Torkel innarbeides. 

 Usikkerheter: Ingen innspill fra styringsgruppen. 
 
4. Informasjon om prosess og valg av Open Source lisens 
Susan og Klaus har hatt møte med jurist ved UiO. Konklusjonen ble anbefaling om GPL v2.  
 
I etterkant av møtet har det kommet bekymring/spørsmål om dette er riktig lisens med 
tanke på deling av kode mellom MUSIT og avdelinger ved USIT. Prosjektet ble derfor bedt 
om å skaffe informasjon om hvilke lisenser som er benyttet tidligere av USIT, samt avklare 
hvor enkelt/vanskelig det vil være med deling av kode på tvers av ulike lisenser. 
 
Både GPL v2 og BSD v3 med trippel klausul er benyttet av andre prosjekter ved USIT, og er 
godkjent av UiOs jurister. (Det har i ettertid kommet fram at også MIT er benyttet ved 
USIT.) 
 
Apache lisensen ble avvist og diskusjonene ble fokusert rundt GPL og BSD.  
 
Bruk og deling av kildekoden mellom MUSIT og avdelinger på UiO er uproblematisk, fordi 
MUSIT organisatorisk er en del av UiO (bruk innenfor samme organisasjonsnummer 
ansees ikke som distribusjon).  
 
Det ble også diskutert eierskapsoverføring og hvilke lisenser som støtter dette. Ved en 
eventuell flytting av administrasjon av MUSIT fra UiO til for eksempel NTNU, vil 
samarbeidsavtale dekke bruken/flytting av kildekoden. 
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Museene ønsker primært deltagelse av andre museer/organisasjoner som kan bidra med 
fagkompetanse, deling av informasjon om samlinger og eventuelt bidra med felles kode 
som kan brukes av MUSIT og andre. Andre bidragsytere er velkommen men ikke 
prioritert. Når det gjelder Dina og Kotka vil deling av kode være håndterbart uansett 
hvilken lisenstype MUSIT velger. 
 
Diskusjonen i møtet viste at både GPL v2 og BSD v3 med trippel klausul vil være gode 
lisenser for MUSIT, men at GPL v2 med liten margin passer best. Det var også denne 
lisensen det ble konkludert med i møte med UiOs jurist. 
 
Beslutning: Styringsgruppen stiller seg bak arbeidet og vurderingen som er gjort med 
tanke på valg av lisens, og støtter anbefalingen om GPL v2 for prosjektet. 
 
5. Eventuelt 
Prosjektet har fortsatt ikke fått tilbakemelding fra USIT på forespørsel om driftsressurs. 
Gard følger opp. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
15.03.2016 
  


