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Referat fra styringsgruppemøte hovedprosjekt 
MUSIT Ny IT-arkitektur 27. oktober 2016 kl. 0900 – 1000 
 

Møtested: Videomøte 
Tid: 27. oktober 2016. Kl. 0900-1000 
 
Til stede:  
Eirik Rindal, Naturhistorisk museum, UiO 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Toril Moen, Artsdatabanken 
Susan Matland, MUSIT 
 
Forfall:  
Gard O Sundby Thomassen, USIT - Seksjon for IT i forsking  
 
Sekretær: Line A. Sjo, prosjektleder, Ny IT-arkitektur MUSIT 
 

Saksliste møte: 
1. Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 3. oktober 
2. Notat om forbruk pr. 30.09.2016 og prognose for 2015-2017 
3. Statusnotat per 24. oktober 2016 
4. Orientering: Forsinket ferdigstillelse av piloten 
5. Eventuelt 
 

Referat: 
 
Det ble bemerket at underlag til styringsgruppemøte må sendes ut tidligere slik at 
styringsgruppens medlemmer får tid til å forberede seg. 
 
1. Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 3. oktober 
På grunn av sent utsendt underlag til møtet, ble ikke møtereferatet godkjent. Eventuelle 
kommentarer til referatet sendes prosjektleder innen 31. oktober. Referatet anses som 
godkjent dersom styringsgruppen ikke har noen kommentarer. 
 
2. Notat om forbruk pr. 30.09.2016 og prognose for 2015-2017 
Notat ble gjennomgått. Prosjektleder legger inn kommentar som forklarer underlag for 
prognose, samt vurderer om prognosen bør justeres, jf. høyt forbruk august-september 
2016. 
 
Styringsgruppen tar orientering om forbruk pr. 30.09.2016 og prognose for 2015-2017 til 
etterretning. 
 



Universitetet i Oslo Referat 
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

 

 

 2 MUSIT Ny IT-arkitektur, Hovedprosjekt. Styringsgruppemøte 27.10.2016. Referat  

 

3. Statusnotat per 24. oktober 2016 
Wenche informerte litt om test gjennomført 26. oktober. 
 
Styringsgruppen hadde noen spørsmål til statusrapporten for september som prosjektleder 
besvarte.  
 
Styringsgruppen tar statusnotatet til orientering. Prosjektleder tar spørsmålene til 
statusrapporten til etterretning med tanke på formuleringer i senere rapporter. 
 
4. Orientering: Forsinket ferdigstillelse av piloten 
Prosjektleder orienterte om årsakene til forsinkelsen: 

 Behov for omskrivning av kode på grunn av overkompliserte implementasjoner 

 Mer jobb med migrering enn opprinnelig estimert 

 Manglende løsning for håndtering av etiketter og interaksjon med Delphi. Spesielt 
det siste vil med stor sannsynlighet bli mer arbeidskrevende enn estimert. 

 
5. Eventuelt 
Innspill fra Gard pr. e-post i forkant av møtet:  
«I referatet fra sist anbefaler styringsgruppen at man skulle la endringstiltakene få virke, 
men så ber Daglig Leder om at 2 personer settes ut av prosjektet med øyeblikkelig virkning 
18 oktober. Dette kan godt kommenteres og redegjøres for.» 
 
Dette ble ikke diskutert som egen sak på møtet. Daglig leder MUSIT informerte 
styringsgruppen om reduksjon av teamet pr. e-post 19. oktober. 
 
Neste møte ikke avtalt. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
04.11.2016  


