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Referat fra styringsgruppemøte planleggingsfasen 
Ny IT-arkitektur 25. jan 2016 kl. 1100 – 1500 
 

Møtested: USIT, UiO 
Tid: 25. januar 2016. Kl. 1100-1500 
Til stede: Torkel Johansen (NTNU Vitenskapsmuseet), Jarle Ebeling (USIT/DS), Susan 
Matland (MUSIT), Torsten Eriksson (Universitetsmuseet i Bergen) 

Sekretær: Line A. Sjo (prosjektleder, Ny IT-arkitektur) 
 

Saksliste styremøte: 
1. Valg av plattform/språk. Vi må bestemme hvilken plattform og dermed hvilket språk vi skal 

benytte til implementasjon av ny IT-ark.   
 
2. Valg av database. Vi må bestemme hvilken database vi skal benytte i ny IT-ark.  
 
3. Valg av søkeindeks. Vi må bestemme hvilken søkeindeks vi skal benytte i ny IT-ark.  
 
4. Lisensiering. Skal det være åpen kildekode eller ikke (skal alt vi lage legges ut for andre å 

bruke).  
 
5. Magasinmodul. Godkjenne omfang (kravliste fra magasinmodulgruppen).  
 
6. MUSIT Drift – bruk av programmereres tid i MUSIT IT-ark. 
Informasjon om sammensetting av prosjektteam (i første omgang til magasinpilot).  
Prosjektteam vil bestå av bl.a.; Prosjektleder, Systemarkitekt, utviklere fra DS, eksterne utviklere 
(enten fra USIT eller andre).  Valg av lokaler.  
 
7. Fremdrifts info. /eventuelt  
Informasjon om hva vi har gjort så langt. 
 
Følgende sakspapirer var sendt ut før møtet: 
1. Krav til magasinmodul – arbeidsdokument for referansegruppen 
2. Utredninger av teknologivalg 
3. Kort status pr. 21. januar 
 
 

Referat: 
 
Til sakslisten 
 



Universitetet i Oslo Referat 
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

 

 

 2 MUSIT Ny IT-arkitektur, Planleggingsfasen. Styringsgruppemøte 25.01.2016. Referat  

 

Jarle var ikke beredt til å ta noen valg av teknologi i møtet og mener prosessen har gått alt 
for raskt. Videre at utredningen (sakspapir) er mangelfull, og at det mangler 
risikovurdering. DS er bekymret fordi alt er nytt og uvant, og de mener at de ikke har vært 
involvert nok i prosessen.   
 
Susan er uenig i at DS ikke har vært nok involvert, men er klar over at utredningen er noe 
mangelfull og at risikovurdering mangler. Videre mener hun at vi må begynne et sted for å 
få til en diskusjon slik at det kan tas en del beslutninger. I tillegg minner hun på at vi har 
lite midler for å gjennomføre prosjektet, og at vi ikke kan utrede i det uendelige før vi setter 
i gang.  
 
Torkel er bekymret for at det igjen tar alt for langt tid å bestemme veien videre og at vi ikke 
kan fortsette å utlede i det uendelige. Foreslår at styringsgruppen beslutter hvordan den 
videre prosess for teknologivalgene skal være. 
 
Alle er enige i at det må lages en risikovurdering av teknologivalgene.  
 
1. Valg av plattform/språk 
Det er viktig at valgene risikovurderes. 
 
Enkelte ansatte ved DS har sagt at de vil vurdere å slutte dersom det tas valg ihht det som 
er anbefalt i utredningen. Hele DS-gruppa går for C#, F# og .Net. Mener Scala er vanskelig 
å lære seg.  
Melding fra DS hører naturlig inn i en risikovurdering, men dette kan ikke være førende 
for styringsgruppens valg av plattform/språk. 
 
Torsten støtter anbefalingen i utredningen, mener det er fornuftig vurdering (men tar ikke 
stilling til valg av funksjonell programmering). Men mener lisenskostnader osv må 
synliggjøres. 
 
Videre mener Torkel at det må bygges opp sterkere argumentasjon for de ulike valgene på 
grunn av de store motsetningene som finnes.  
 
Styringsgruppen anbefaler at språk/plattform utredes mer. Følgende skal med i 
utredningen: 

 Risiko-/konsekvensanalyse 

 Må tenke på hva vi gjør om anbefalingen går den ene veien, mens ressursene ved DS 
går andre veien  

 Hva som finnes av kompetanse i markedet 

 Opplæringsbehov og opplæringstid, samt hvem som skal stå for opplæringen 

 Innspill fra DS-gruppen 

 Hva universitetene (Oslo, Bergen, Trondheim) bruker/har kompetanse på 

 Hva driftsmiljøene har kompetanse på for drift av denne type  
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 Innspill fra sikkerhetssjef, webdrift/webgruppen ved USIT 
 

 
Besluttet: Ny vurdering (med risikovurdering) sendes til styringsgruppen så 
snart det er ferdig. Det settes opp et videomøte for å behandle saken.  

 
2. Valg av database. 
Dokumentet ble oppfattet som en utredning for valg av triplestore istedenfor 
relasjonsdatabase, noe som ikke var meningen.  
 
Noen momenter som kom frem i diskusjonen om valg av database: 
 
Databasevalg må risikovurderes. 
 
Det mangler vurdering av åpen kildekode-verktøy/-lisenser eller ikke. Kan ikke si at Oracle 
gir seg selv ved valg av relasjonsdatabase, dette må begrunnes. 
 
Hvordan få tak på dokumentasjon om databasestrukturen med triplestore? I dag har 
museene kompetanse på databasestrukturen, men har ingen kompetanse på triplestore.  
Ryggmargsfølelsen er at dagens database bør beholdes i bunn i starten med tanke på alt 
annet som er nytt, da dette gir trygghet. 
 
For stor risiko ved å velge å kjøre pilotprosjektet på bare triplestore. Styringsgruppen 
anbefaler at pilotprosjektet gjennomføres med dagens relasjonsdatabase, men at man som 
del av piloten tester ut bruk av triplestore. Dette vil gi et godt grunnlag for valg av 
lagringsteknologi for MUSIT.  
 
Må begrunne hvorfor vi skal teste ut triplestore, samt hvor mye tid som skal settes av til 
dette.  
 
Utrede hva vi får igjen for å teste ut begge deler. Beskrive kost/nytte, risiko, tidsramme. 
Konsekvens ved å gå for kun det ene eller det andre.  
 
Besluttet: Ny vurdering (med risikovurdering) sendes til styringsgruppen så 
snart den er ferdig. Det settes opp et videomøte for å behandle saken. 
 
3. Valg av søkeindeks. 
Søkeindeks viktig, ønskes som komponent i prosjektet. Styringsgruppen støtter 
anbefalingen om Elasticsearch (selv om dette strengt tatt ikke er nødvendig for 
magasinmodul ved bruk av Oracle relasjonsdatabase). 
 
Besluttet: Elasticsearch velges som søkeindeks.  
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4. Lisensiering. 
Ser ingen grunn til at prosjektet IKKE skal være åpen kildekode, styringsgruppen støtter 
derfor anbefaling om åpen kildekode-kodebase, men er ikke enig i valg av lisens. 
Styringsgruppen mener det bør velges lisens som er mest mulig åpen (MIT?). Valg av 
lisens må klareres med USITs jurist. 
 
Besluttet: Lisensiering skal være åpen kildekode. Lisens som er mest mulig 
åpen skal velges. Valg av lisens må klareres med USITs jurist. Juristens 
vurdering legges frem for styringsgruppen.  
 
5. Magasinmodul. 
Styringsgruppen godkjenner omfang, men begrepet node må beskrives. Det kan 
forekomme mindre justeringer av domenemodellen. 
 
Besluttet: Omfang av pilotprosjektet; Magasinmodulen godkjennes, men 
forbehold at det kan forekomme mindre justeringer av domenemodellen. 
Begrepet node må beskrives i notatet.  
 
6. MUSIT Drift – bruk av programmereres tid i MUSIT IT-ark. 
Behov for ressurser vil være avhengig av språk/plattformvalg, samt valg av database. Kan 
ikke si noe mer før punkt 1 og 2 er besluttet. Innspill om at det må være med 
interaksjonsdesigner i prosjektet (må i det minste ha noen som ivaretar krav til universell 
utforming). Bør forespørre de andre universitetene om ressurser, tilsvarende som USIT. 
 
7. Fremdrifts info. /eventuelt  
Jarle går ut i permisjon fra 1. februar. MUSITs styre har oppnevnte styringsgruppen for 
planleggingsfasen hvor USIT ved Jarle er ett av medlemmene. Det er viktig at USIT er med 
i arbeidet videre og derfor ber styringsgruppen at USIT oppnevner erstatning for Jarle i 
styringsgruppen. 
 
Besluttet: Jarle sørger for at USIT oppnevner en erstatning for han i 
styringsgruppen.  
 
Referent: Line Arild Sjo  
26.01.2016 
 

  


