MUSIT - SAKSFRAMLEGG
SAK NR:
FRA:
TEMA:
NOTATDATO:
MØTEDATO:

2020

V-sak 15/03-2020
SEKRETARIATET FOR MUSIT
Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 10.02.2019
05.03.2020
10.03.2020

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 10.02.2019
Referat styremøte i MUSIT 10. februar 2020
Tilsted:
Gøril Heitmann, UiT (styreleder)
Sjur Bjerke, UiS
Ingrid Iren Eide, NTNU
Johannes Falk Paulsen, UiO
Andre: Susan Matland
Forfall: Tore Burheim, UiB

V-sak 09/02-2020
Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 22. januar
2020.
Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 10/02-2020
Revidert forslag til årsberetning og regnskap for MUSIT 2019.
Vedtak: Den fremlagte årsberetningen vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet og
oversendes årsmøtet.

V-sak 11/02-2020
Revidert budsjettforslag for 2020.
Vedtak: Revidert forslag til budsjett 2020 vedtas og oversendes årsmøtet.

V-sak 12/02-2020
Revidert forslag til årsplan for MUSIT 2020.
Vedtak: Revidert forslag til årsplan for MUSIT 2020 vedtas med de kommentarer som kom
frem i møtet og oversendes årsmøtet.

O-sak 13/02-2020
MUSIT – Utviklingsvirksomhet, kort status. 20. januar – 4. februar 2020.
Vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.

D-sak 14/02-2020
Eventuelt
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Styrets referansegruppes arbeid med kartlegging av alternativsystemer
Daglig leder ga en muntlig orientering av arbeidet så langt. Referansegruppen ber om
en forlengelse av fristen for innlevering av rapporten til styret.
Vedtak: Fristen for levering av rapporten til styret ble forlenget til den 16. mars.
UNIMUS / Collections Online – Vitenskapsmuseet
Daglig leder informerte om at Vitenskapsmuseet har tatt initiativ for å holde et møte
(den 2. mars) med representanter fra universitetsmuseene om Collections Online, og
diskutere museenes forventninger, behov, og mulighet for å få til en felles løsning.
Styringsnotat og svar fra USIT
Det er ønskelig å ha et møte med USIT for å diskutere saken videre. Møte avholdes
som et Skypemøte.

Årsmøte saksliste:
-Årsberetning og regnskap for MUSIT 2019
-Budsjett forslag for 2020
- Eventuelt forlengelse av styret fra årsmøte 2020 til oktober 2020.
-Årsplan for MUSIT 2020
-Notat; orientering fra styrets referansegruppens arbeid med alternativ systemer.
-Eventuelt

Oslo 13.02.2020
Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.
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V-sak 16/03-2020
SEKRETARIATET FOR MUSIT
Ny styringsmodell; MUSIT – USIT. Notat fra daglig leder og produkteier
om USITs svar på styringsmodell MUSIT – USIT.

NOTATDATO: 05.03.2020
MØTEDATO:
10.03.2020

Ny styringsmodell; MUSIT – USIT
Notat fra daglig leder og produkteier om USITs svar på styringsmodell MUSIT – USIT
Notatet er en gjennomgang av svaret fra USIT og direktør Lars Oftedal datert 10. februar
2020.

Hovedinntrykk
Det er mye bra her, og notatet tar for seg bare den utviklingsvirksomhet som MUSIT ivareta.
Deler av det som USIT tar opp er nytt. Andre deler er en gjentagelse fra tidligere, og noen
deler har allerede blitt tatt hånd om eller blitt besluttetgjennomført. Det er to hovedsaker som
USIT foreslår;
1. En ny styringsmodellen
2. Funksjon som daglig leder avvikles og arbeidsoppgavene delvis faller bort eller blir
ivaretatt av lederne for koordineringsgruppen eller produkteier.

USITs forslag til Styringsmodell (foil 4, 5 og 6).
Forslag tar utgangspunkt i at MUSIT ikke har en daglig leder, og at USIT ikke har en
prosjekteier eller prosjektleder. Er usikkert hva en tiltakseier er?
Tematiske ad hoc-grupper er blitt forslått til spesifikasjon and testing med direkte kontakt til
USIT(team). Slik fungere det nå, men ansvaret for ad hoc-grupper ligger under produkteier.
Ad hoc-grupper har ikke direkte kontakt med USIT-teamet uten å involvere produkteieren.
Foil 6. Delvis beskrive nåværende situasjonen. Felles koordineringsgruppene (FKG)
prioriterer behov og ønsker, i samråd med daglig leder, produkteier og etter hvert USIT.
USIT estimerer arbeidet og er ansvarlig for ledelse av utviklingsteam og ressursstyring
innenfor egen organisasjonen.

Produkteierrollen, ledelse av koordineringsgruppene og daglig leder (foil 7)
Produkteierrollen
I dag er Eirik Rindal frikjøpt fra Naturhistorisk museum (inntil 40%) som produkteier. Rindal
har fungerte i rollen siden våren 2018, med en opphold fra 1. januar 2019 til 1. september
2019. I denne perioden ble museene spurt om å komme med et forslag til personer som kunne
overtar funksjonen. Dessverre, viste det seg at det var umulig å finne en person og rollen stod
ubemannet i perioden.
Forslaget om at produkteierrollen skulle gå på omgangen ble lanserte av MUSITs styret i
2018 da de introduserte rollen. Men erfaring viser at det er vanskelig å få dette til. Felles
koordineringsgruppe kom frem til at det er nyttig med erfaring, og at vedkommende bør helst
har bosted i Oslo for å kunne fylle rollen på best mulig måte på den nåværende tidspunkt.
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Produkteier er et viktig rolle innenfor MUSITs organisasjon og bør videreføres. En 40% 50% stilling er antatt som stor nok stillingsandel til å ivareta de funksjoner som rollen nå har.
Med en utviding av produkteierens arbeidsansvar bør stillingsprosenten utvides.
Lederne av felles koordineringsgruppene
USIT foreslå at lederne av FKG (en for natur, og en for kultur) «bør honoreres lik en 20%stilling slik at både MUSIT, produkteier og for så vidt, tiltakseier kan ‘kreve’ oppmerksomhet
og innsats fra de to lederne».
Lederne av koordineringsgruppene fungere meget bra, og de tar rollen og ansvar i forhold til
MUSIT og museene seriøst. Vi anser det som ikke nødvendig å lønne lederne av FKG på det
nåværende tidspunkt. Men, ved en avvikling av daglig leder funksjonen bør forslaget
vurderes sammen med de andre tiltakene som skal ivareta arbeidsoppgavene som nå ligge til
daglig leder.
Daglig leder
USIT foreslå at finansiering av stillingene til produkteier og lederne av FKG kan skje ved at
daglig leder-rollen bortfaller, og at de overtar arbeidsoppgavene som ivaretas av daglig leder.
Nåværende daglig leder har tidligere signalisert til styret er det ikke er behov for en daglig
leder i en 100% stilling når at produkteierrollen er opprettet og at styret bør vurdere om å
redusere stillingen for å bl.a. finansiere produkteierrollen videre.
Når produkteierstillingen blir fast vil det være naturlig å se på funksjon og arbeidsinstruks til
både daglig leder og produkteier samtidig. Daglig leder fyller / kan fyller en viktig
administrativ og ledelse rolle overfor museene. Produkteier har tett kontakt med brukere og
programmerere og har et operativt fokus.
Disse to stillingene utflytter hverandre og det er en styrke at det er to personer slik at man har
en diskusjonspartner.

Alternative leveransemodeller (foil 8 - 11)
USIT konkludere at «Før man går i gang med å se på konkrete tiltak for å øke
leveransetakten, f.eks. undersøke mulighetene for anskaffelse av hyllevare,
konkurranseutsetting, avvikle forvaltning av visse samlingstyper mv., er det noen
grunnleggende forutsetninger som styret må ta stilling til/ ta inn over seg, ikke minst
museenes egenart og størrelse, samlingsportefølje og interne (års)planer/ prioriteringer».
I foilene 9, 10 og 11, beveger USIT inn i museenes ansvars og arbeidsområder og spør bl.a.
om «hvilken ‘deler av’ den totale forvaltningen, inkl. kurateringen, skal prioiteres?»
MUSIT, Styret, FKG, og museene har en bevissthet til museenes egenart, størrelse,
samlingsportefølje og interne (års)planer/ prioriteringer og dette er vektlagt når beslutning om
hvilken del-modulen skal utvikles, når, hvordan, og i dialog med utviklere. Museene er meget
klar over hva de trenger for å ivareta deres fag, samfunnsansvar, og hvorfor.

Forutsetninger/spørsmål til museene for videre prioritering av arbeid (foil
12)
USIT lister fem punkter med spørsmålene til museene for videre prioritering av arbeidet.
MUSIT og museene har tidligere tatt stilling til slik spørsmålene. Spesielt i forhold til plan
for avvikling av Delphi-klientene som ble levert den 20. mars 2018
https://wiki.uio.no/usit/musit/images/d/d6/Slutt_Rapport_Delphi_Avvikling_mars2018.pdf
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Rapporten ble utarbeidet av personer oppnevnt av FKG, hvor USIT var en av deltakerne ved
utarbeidelsen av rapporten. Rapporten har dannet grunnlag for utviklingsarbeidet og blir
vurdert hvert halvt år i tilknytning til arbeidet med FKG handlingsplaner. Rapporten ble
gjennomgått i sin helhet på FKG møte november 2019 og gjennomgått på nytt – i lag med
utviklere. Det ble besluttet «Vi holder samme rekkefølge som har blitt tidligere bestemt (se
handlingsplan for 1. januar – 30. juni 2020)»
https://wiki.uio.no/usit/musit/images/f/f7/Referat_Koordineringsgruppemote_20_21_nov201
9.pdf.

Alternative leveringsmodeller (foil 14)
I foilen 13 seir USIT (MUSITs svar i blått):
a. Er det moduler/funksjonalitet som kan anskaffes eller oppfylles av andre løsninger
universitetene har anskaffet?
• Se på muligheter for samarbeid (ADB) og deling av utviklingskostnader
• Anskaffe hyllevare for samlingsforvaltning i snever forstand
- Referansegruppen for styret har fått oppdrag med å se på alternativ systemer.
• La andre initiativ, f.eks. ADED, ta seg av den vitenskapelige kurateringen (for
visse deler av samlingsforvaltning, f.eks. top.ark.)
- Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon for dokumentmodulen i juni 2017.
Arbeidet ble satt på vent. ADED er en NFR-prosjekt ledet av Kulturhistorisk
museum hvor det skal utvikles en modul for GIS/kart for
arkeologiskfeltarbeid.
• Anskaffe (og drifte) et «digital asset management system» (DAM-system) for
medieobjekter (bilder, video etc.) (Hva benytter UB/NB/Riksarkivet? Kan Alma
benyttes/integreres?)
- Det er tidligere besluttet at når vi skal anskaffe et verktøy for å ta hånd om
medieobjekter vil det være et ‘hyllevare’ som velges i samarbeid med USIT.
Når dette vil skjer er usikkert. I plan for avvikling av Delphi-klientene ligger
utvikling av medieobjekter sist på listen. Men, listen blir løpende tatt opp til
vurdering i dialog med utviklerne.
• Vurdere å fase ut støtte til de modulene/løsningene som kun understøtter få
museer/ samlinger (NB! Kan være viktige samlinger for det enkelte museum.)
- I planen for avvikling av Delphi-klientene er det tatt høyde for dette. FKG og
museene har lagt seg på den linje at det utvikles først moduler som ivareta
overordnet behov. FKG vurdere foreløpig behov for andre type løsninger.
• La det enkelte museum ta kostanden med «moduler» (kun) de MÅ ha
- Noen av museene (spesielt NHM) har utviklet eller kjøpt eget system for deler
av samlinger. Disse er ikke en del av MUSIT. ADED er et prosjekt hvor
systemet utvikles av eksterne og når prosjektet fullføres skal det innlemmes i
MUSIT.
b. Bør man kanskje igjen splitte utviklingen av kultur og naturhistorie løsningene, i alle
fall på front end?
• Må i så fall styrke frontend-utvikler-kapasiteten kraftig/ betydelig, eller anskaffe
et system som fullt ut dekker enten kultur- eller naturhistorie
- Styret er i gang med å diskutere fordeler og ulemper med å splitte kultur og
naturhistorie løsningene. Styret har gitt Referansegruppen for styret i oppgave
å se på alternativsystemer. Deler av mandatet er å se på alternativer som både
ivaretar kultur og naturhistorie sammen, eller hver for seg.
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Veikart og veivalg for utvikling og anskaffelse av løsninger: Forutsetninger
(foil 15)
USIT liste seks punkter for hva museene må gjøre. Deler av dette gjøres i dag.

Veikart og veivalg for utvikling og anskaffelse av løsninger: Prioriteringer/Krav
(foil 16)
1. MUSIT og museene må raskt komme til en enighet om hvilke av dagens
løsninger/moduler som kan avvikles, ved at disse enten fases ut, driftes / videreutvikles av
andre / museene selv
- Se avviklingsplan for Delphi. Styret, MUSIT, FKG, og museene er i stadig dialog om
dette.
2. MUSIT bør erstatte dagens fotomodul og anskaffe en løsning som dekker behovet for
lagring og lenking av museenes bilde-, lyd- og videomateriale, når disse
avbilder/dokumenterer objektene/gjenstandene
- Det ble tidligere besluttet at når vi kommer til å ta hånd om medieobjekter
(fotomodul) vil det være et ‘hyllevare’ som velges i samarbeid med USIT.
3. MUSIT og museene bør undersøke muligheten for å anskaffe og drifte separate (interims)
løsninger for samlinger det vil ta 3-5 år å få implementert gjennom egen (videre)
utvikling
- Et spennende forslag, der en koordinert innsats kan ha fordeler både for MUSIT og
museene. Å redusere antall løsninger som brukes til et minimum som dekker behovet
kan gi stordriftsfordeler og gjøre migrering til MUSIT lettere ved neste korsvei.
4. MUSIT og museene bør vurdere å forsere migreringen av alle dagens samlinger fra
Oracle til PostgreSQL, og å få på plass et åpent API til samlingene, slik at museene og
andre enkelt kan søke i, og hente ut materiale
- Dette er spørsmål som tildeles overlapper med det styret tidligere behandlet om
samlingsportaler, og der ble det bestemt at dette var museenes ansvar. Det må
allikevel understrekes at dagens løsning med en MUSIT-dump er en forutsetning for
at dette skal fungere.
5. MUSIT og museene bør vurdere å forsere arbeidet med masseimport av nye
objekter/gjenstander uten først å utvikle et detaljert brukergrensesnitt for redigering
- Vi er ikke helt sikre på hva de meiner med dette, men vi tolker det slik at de ønsker å
legge ned alle Delphi applikasjoner, uten å ha en erstatning klar. Dette er ikke aktuelt
for museene.
Dette er et tiltak som til en grad kan fungere, men dette er en kost – nytte vurdering,
og penger spart ved USIT kan bli penger tapt på museene ved at arbeidsprosessene tar
lengre tid.

Susan Matland (daglig leder for MUSIT) og Eirik Rindal (Produkteier)
05. mars 2020
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O-Sak 17/03-2020
SEKRETARIATET FOR MUSIT

Notat. MUSIT - utviklingsvirksomhet, kort status for hva som
er gjort i tidsrommet 4. februar – 5. mars 2020. Orientering
NOTATDATO: 05.03.2020
MØTEDATO: 10.03.2020

Notat. MUSIT – Utviklingsvirksomhet, kort status. For hva som er gjort i
tidsrommet 4. februar – 5. mars 2020.
MUSIT – utviklingsvirksomhet, Kort status
Det har ikke skjedd mye siden siste orienteringen.

Søk (Elasticsearch):
Status:
En ny versjon av Elasticsearch er nå på plass på UTV (utviklingsserveren), denne skal nå
testet av produkteier og evt. feil og mangler skal rettes opp. Der etter vil brukerne få lov til å
teste ( alle databasekoordinatorene vil bli invitert til testing)

Objekt, marine evertebrater:
Status: Det gjenstår et betydelig utviklingsarbeid på forntend i objektmodulen, i tillegg så må
man involvere en interaksjonsdesigner for å sikre intuitive grensesnitt og god arbeidsflyt.
Det er foretatt en import av testdata fra NTNU-VM, som skal testes av brukerne.
Objektmodulen:
Modul

Status

Person

Kommentar
Trenger input fra interaksjonsdesigner; trenger ny
inngang og rydde i skjermbildet

Innsamlingshendelse
Objekt detaljer
Brukeradministrasjon

Modulen fins men må tilpasses objektmodulen

Magasin

Ferdig

Foto/dokument

Foreløpig bruke gammel løsning, men den må
tilpasset litt

Hendelse
Etiketter
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Kommentar
Det er lagd etikett muligheter for magasin, men ikke
objekt
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Noe av logikken fra migreringsskript kan gjenbrukes

Eksport
MUSIT(GBIF)-dump
Massegodkjenning av data

Det er ikke gjort noe med objektmodulen på forntend siden sist.
Det er migrert 1000 poster inn i testmiljøet, importen er fremdeles noe ufullstendig da enkelte
felter ikke er med.

Objekt, entomologi:
Oppstart satt til 1. april



Rydding i personnavn. Ferdig. Migrering til gamle MUSIT i løpet av april.
Rydding i taksonnavn. Igangsatt.

Annet:



Fylke- og kommunesammenslåing. Ferdig for både naturhistorisksamlinger og
kulturhistorisksamlinger.
Import av Navn til navnebasen, Produkteier jobber i samarbeid med museene med å få
taksonnavnene på plass i artsnavnebasen. Det er et stort og omfattende arbeid og til nå
er ca 5000 navn importert. Samarbeidet med Artsdatabasen (ADB) er utmerket.

Forslag til vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.
Notat
05. mars 2020
Susan Matland og Eirik Rindal
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