
Oslo, 3.12.2014 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes den 9. desember kl. 10.00-14.00 på Park Inn på Gardermoen. 
 
 
Saksliste 
V-sak 01/4-14 Godkjenning av referat fra møtet 15.10.2014 
 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes 

  
D-sak 02/4-14 Strategidokument for MUSIT 
 Sakspapirer: Saksnotat, høringssvarene fra museene og strategidokumentet med forslag til 

konkrete endringer i teksten 
 
V-sak 03/4-14 Handlingsplan for 2015 
 Sakspapirer: Saksnotat med innledende kommentarer, handlingsplanen med oppgaver i 

prioritert rekkefølge og referat fra koordineringsgruppenes fellesmøte 
 Forslag til vedtak: Handlingsplanen for 2015 vedtas 
 
D-sak 04/4-14 Årsrapporter fra koordineringsgruppene 
 Sakspapirer: Årsrapporter fra lederne av koordineringsgruppene 
 
D-sak 05/4-14 Organisering og oppstart av IT-arkitektur-prosjektet 
 Sakspapirer: Saksnotat 
 
D-sak 06/4-14 Budsjett, regnskap og prognose per 1. desember og budsjett for 2015 
 Sakspapirer: Saksnotat med budsjett, regnskap og prognose 
 
D-sak 07/4-14 Dato, tidspunkt og sted for neste styremøte 
 Forslag til møtedato og -sted legges fram i møtet 
  
D-sak 08/4-14 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 



Oslo, 16.10.2014 
Referat fra styremøtet i MUSIT 15.10.2014 
 
Møtet var tredelt: 
10.00-11.00 Forberedelse til dialogmøtet med museumsledelsene 
11.00-14.00 Dialogmøte med museene 
14.00-1600 Ordinært styremøte 
 
Til stede: Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet), Jarle Ebeling (sekretær), Siri Jansen (Universitetsmuseet 
i Bergen), Tor Holmen (Uninett) og Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder). 
 
Mari Høgestøl (Arkeologisk museum) og Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum) var forhindret fra å møte. 
 
Eirik Rindal (leder av koordineringsgruppen i naturhistorie) og Espen Uleberg (leder av koordineringsgruppen i 
kulturhistorie) deltok på forberedelsene til og i selve dialogmøtet med museumsledelsene. 
 
I dialogmøtet deltok: Henrik von Achen (Universitetsmuseet i Bergen), Torkild Bakken (NTNU 
Vitenskapsmuseet), Karl Kallhovd (Kulturhistorisk museum), Marit Hauan (Tromsø Museum – 
Universitetsmuseet), Jon Lønnve (Naturhistorisk museum), Ole Madsen (Arkeologisk museum) 
 
Saksliste 
V-sak 01/3-14 Godkjenning av referat fra møtet 13.6.2014 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

  
D-sak 02/3-14 Forberedelse til dialogmøtet 
 Styreleder presenterte og gjennomgikk punktene som ble tatt opp i dialogmøtet. 
 
D-sak 03/3-14 Oppsummering av erfaringene med dialogmøtet og videre arbeid med strategien 

De umiddelbare inntrykkene fra dialogmøtet var at dette var uhyre nyttig både for styret for 
MUSIT og for museene. Styret fikk gode og klare tilbakemeldinger på punktene det tok opp, 
ikke minst i forbindelse med arbeidet med et strategidokument for MUSIT. 

 
 Når det gjaldt høringen av strategidokumentet var det noe uenighet blant museene om det var 

museumsdirektørene eller museets representanter i koordineringsgruppene som skulle uttale 
seg på museets vegne. Museene ønsket å drøfte dette i UHR M. 

 
 Styret for MUSIT konkluderte med at man uansett ville rådføre seg med 

koordineringsgruppene angående strategidokumentet i forbindelse deres fellesmøte den 12. 
november. 

 
 Styrets nestleder innarbeider de poengene som kom i møtet i et revidert utkast til 

strategidokument, og sender det til styrets medlemmer med en kort kommentarfrist. 
 
O-sak 04/3-14 Status for ansettelse av daglig leder 

Styreleder orienterte om at det kom inn 15 søknader på stillingen, og at fire personer var tatt 
inn til intervju. Innstillingen er skrevet og kommer opp i UiOs tilsettingsråd den 24. oktober. 

 
O-sak 05/3-14 Budsjett, regnskap og prognose per 2. tertial 
 Tatt til etterretning. 
 
D-sak 06/3-14 Dato, tidspunkt og sted for neste styremøte 
 Det sendes ut et forslag til møtedatoer i uke 48 og 49. Møtet avholdes på Gardermoen. 
  
D-sak 07/3-14 Eventuelt 
 I forbindelse med initiativ til søknader om prosjekt finansiert av Forskningsrådsprosjekter ble 

det påpekt at det er universitetene som kan søke slike, ikke MUSIT, og at man bør være ute i 
god tid når man initierer slike prosjektsøknader. 
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: D-SAK 02/4-2014 

FRA: SEKRETARIAT 

TEMA: STRATEGIDOKUMENT FOR MUSIT 

DATO: 1. DESEMBER 2014 

 

 

Status for strategidokumentarbeidet 

Styreleder sendte utkastet til strategidokument ut på høring i museene 27. oktober etter 
anbefaling fra deltakerne i dialogmøtet. Alle museene har sendt inn sine høringssvar. Disse er 
vedlagt. Det er gjennomgående positive tilbakemeldinger på strategidokumentets form og 
innhold der de aller fleste museene oppfatter dette som et tydelig dokument en kan styre etter. 
Bergen museum, kulturhistorie mener imidlertid det framstår noe ullent og at informasjon 
gjentas. Tromsø museum viser til at de årlige handlingsplanene fortsatt blir avgjørende for 
god drift ettersom dokumentet har en overordnet og noe generell form,  

Høringssvarene omfatter kommentarer og synspunkter knyttet til:  

- Museenes helhetsinntrykk av strategidokumentets form, kommunikasjon og tydelighet 
- Ambisjonsnivå og arbeidsområdet for MUSIT  
- Konkrete momenter og formuleringer i teksten som bør forbedres eller endres 
- Forståelsen og behov for å klargjøre/avgrense hva som menes med 

«tilgjengeliggjøring av data» og «deling av data»  

Nedenfor finner man en oppsummering av noen av de viktigste punktene i svarene. I tillegg er 
det lagt inn forslag til endringer i selve strategidokumentet, der museene har kommet med 
konkrete forslag til endringer i teksten. 

Styret har også bedt koordineringsgruppene om råd i arbeidet med strategidokumentet. 
Strategidokumentet ble diskutert i et felles koordineringsgruppemøte 12. november. Gruppene 
kom ikke fram til noen felles uttalelse, men momenter som framgår av møtereferatet, er 
presentert i saksframlegget. 
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Utvalgte punkter fra museenes høringssvar 

Naturhistorisk museum 
• Totalt sett er dette en strategi NHM kan si seg enig i og oppfatter som positivt 
• Kan være en fordel om man klargjør hva som menes med å dele informasjon på nett. 

Betyr dette å lage webportaler eller ikke? 
• Se på andre databasesystem i Norden og Europa for å se om vi skal delta i internasjonalt 

samarbeid 
• Dele kostnader til (utvikling og drift?) med andre 
• Lite å finne om problemet datalagring. EU en mulig finansieringskilde 
• MUSIT-dataene må bli en del av Norge Digitalt 

 
NTNU Vitenskapsmuseet 
• Gir sin støtte til 

o Ambisjoner om mål med vektlegging av MUSITs rolle som støtte for 
museenes samlingsarbeid og effektiv samlingsforvaltning på tvers av museene 

o Avgrensning av arbeidsområdet for MUSIT vs museene, og at en er tydelig på 
at formidlingsoppdraget er utelatt fra MUSITs oppgaver 

o Brukerdrevet utvikling der en vektlegger behovet for nødvendige mandater hos 
medlemmer i fag- og koordineringsgrupper, samt databasekoordinator ved 
museene 

o Veivalg for utviklingsressurser det arbeidet organiseres i tidsavgrensede 
prosjekter 
 

• Prioriterer databaseløsninger for samlinger som pr. i dag ikke har fungerende felles 
løsninger på tvers av museene 

• Vektlegger utvikling og modernisering av eksisterende IT-infrastruktur i MUSIT, der 
behov for modernisering av eksisterende arkitektur må presiseres i dokumentet 

• Uheldig at "tatt i bruk" er ensbetydende med "godt fungerende". Dette er ikke alltid 
tilfelle 

• Strømlinjeforming av utviklingsarbeidet slik at en i størst mulig grad utvikler løsninger 
og infrastruktur som kan gjenbrukes på tvers av fagområder 

• Forenkling og fornying av systemporteføljen slik at den bedre støtter heldigitale 
arbeidsprosesser og hensiktsmessig integrasjon av løsninger   

• Bedre avstemming mellom ambisjoner og tiltak når det gjelder veivalg for datadeling 
o Tilrettelegge for at data som produseres i MUSIT, lett kan aktiviseres i 

museenes arbeid innen forskning, formidling og forvaltning.  
o Bli tydeligere på hva som legges i begrepene datadeling og tilgjengeliggjøring 

 
 
Tromsø Museum -- Universitetsmuseet 
• Strategien har en handterlig form og størrelse og dekker de vesentlige sidene ved 

MUSITs oppdrag. Den har likevel en overordnet og noe generell form, slik den fremstår 
blir årlige handlingsplaner avgjørende for god drift.  

• Vi er svært glad for at ordet forskning er knyttet sterkt til strategien.  
• Under punkt tre Brukerdrevet utvikling beskrives den daglige leders arbeid. Det er vår 

oppfatning at det bør skrives at vedkommende skal lede DUG. Slik vil setninga ende ... 
"drive det daglige arbeidet i nettverket og lede DUG". 
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Universitetsmuseet i Bergen 
DKS (Kulturhistorie) 
• Utkastet til strategiplan for MUSIT er kort og overordnet, og kan av den grunn 

innimellom framstå som noe ullent. Innholdet i planen er delt inn i flere underområder, 
noe som iblant fører til at samme informasjon til dels gjentas. Ambisjoner og mål er klart 
formulert. 

• Vi savner et punkt om økonomi, om finansieringen av MUSIT. Skal MUSIT søke midler 
utenom universitetene, eller skal MUSIT være totalfinansiert av universitetene. 

• Vi kan også ønske oss en presisering av hva som ligger i formuleringen "formidling og 
bruk av data er museenes ansvar" (side 1, siste setning i Avgrensing....). 

 
DNS (Naturhistorie) 
• Dokumentet er i hovedsak konsist og klart formulert, men på noen punkter er det behov 

for avklaring 
• Ved DNS finnes et ønske om at MUSIT skal utvikle portaler for presentasjon av 

museenes samlingsdata på nett, og slik dokumentet er formulert i dag er det lett å få 
inntrykk av at MUSIT faktisk vil gjøre dette. Hvis dette ikke er tilfelle må det gjøres klart 
at "sørger for felles tilgjenengeliggjøring av data" ikke innebærer å gjøre dataene søkbart 
på nett. 

• Det kunne vært klarere formulert hvilken type arbeidsoppgaver som vil bli prioritert i de 
neste årene. Seksjonen som begynner "Basisbehov..." er litt uklar. Hvor viktig er det 
f.eks. å utvikle løsninger for samlingstyper som det per i dag ikke finnes noen MUSIT-
applikasjon for? 

 
Arkeologisk museum 
• Det er et meget viktig arbeid som styret nå har gjort og Arkeologisk museum, UiS stiller 

seg bak både strategiplanprosessen og forslaget til strategi. 
• Museet ser det som viktig med en strategi som peker fremover med høye mål. Mål som 

dermed er mer ambisiøse enn det de konkrete veivalgene nødvendigvis fører fram til i 
løpet av tre års perioden. 

 
Kulturhistorisk museum 
• Strategidokumentet for MUSIT konkretiserer på en kortfattet og  god måte målene med 

MUSIT-tiltaket. Dokumentet gir et godt grunnlag for avgrensning og fordeling av 
oppgaver  

• KHM vil at MUSIT skal være kontaktpunkt for eksterne aktører som ønsker samarbeid 
om bruk og tilgjengeliggjøring av samlingsdata. For kulturhistorie vil dette særlig være 
Riksantikvaren og Kulturrådet. KHM er også positiv til at MUSIT kan være en aktør i 
felles søknader om mer midler til MUSIT-relatert arbeid. 

• Museene bruker allerede MUSIT-baser for de kulturhistoriske samlingene. Vi vil derfor 
være opptatt av at en ikke lar det som i dag er godt fungerende løsninger forvitre slik at 
de etter hvert slutter å være godt fungerende. KHM er enig i at det skal være et hovedmål 
å få samordnete løsninger, men det vil også være behov for arbeid for at eksisterende 
løsninger skal fortsette å være godt fungerende. 

• Punktet om veivalg for datadeling peker på at MUSIT skal etablere en infrastruktur slik at 
andre brukere på en enkel måte får tilgang til og kan bruke museenes samlingsdata. For 
de kulturhistoriske samlingene er dette ivaretatt gjennom www.unimus.no. Denne 
løsningen brukes til søk på nettet og i undervisning ved IAKH/UiO. For de 
kulturhistoriske samlingene er det ingen alternativ til denne løsningen. 
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• KHM ønsker også at samlingene skal være tilgjengelige på andre nettsider. Det er 
naturlig at MUSIT spiller en rolle i arbeidet med åpne data og API’er slik at data kan 
vises på sider som norvegiana.no og europeana.eu som Kulturrådet har 
koordineringsansvar for. Norark.no er et samarbeid mellom universitetsmuseene hvor 
opplysninger om arkeologiske undersøkelser gjøres tilgjengelig, Universitetet i Oslo 
arbeider med en nettside for Norgeshistorien på nett, og Riksantikvaren vil arbeide videre 
med felles portal for kulturminner i Norge. I disse sammenhengene er det naturlig at 
MUSIT er en aktør som kan delta i arbeidet med å finne fram til gode løsninger for 
datadeling. 

 

Koordineringsgruppene – utdrag fra referat 

• Det var ønske om at strategidokumentet skulle ha vært tydeligere når det gjelder hva som 
skal være MUSITs mål framover. 

• Samlinger som ikke har databaseløsninger innenfor MUSIT bør prioriteres framfor arbeid 
med nettløsninger for eksisterende applikasjoner. 

• Det er behov for å klargjøre hva som ligger i at MUSIT har som oppgave å tilrettelegge 
for deling av data. Kulturhistorie er helt avhengig av at MUSIT følger opp arbeidet med 
nettsider. 

• Løsningene med Artsdatabanken og Gbif dekker ikke behovene for alle sider ved de 
naturhistoriske samlingene. 

• Samarbeidet med Artsdatabanken og særlig Gbif bør kunne utvides, slik at nettsidene ble 
bedre. 

• Et alternativ er at midlene som museene har til nettsatsing blir brukt innenfor MUSIT slik 
at unimus.no blir et felles sted hvor universitetsmuseene presenterer seg på nett. 

• Det er også behov for et felles kontaktpunkt for eksterne aktører som vil ha tilgang til 
data fra MUSIT. 

• Det var også diskusjon om hva godt fungerende løsninger innebærer. Det at tilgang på 
web og mobile plattformer er et kriterium for om en dataløsning er godt fungerende kan 
leses som at løsningen også innebærer nettpublisering. Det er antagelig ikke ment slik, 
men heller at det skal være web-baserte grensesnitt til applikasjonene for dem som er 
pålogget som interne brukere. 



Naturhistorisk museum 
Universitetet i Oslo 
 

Naturhistorisk museum 
Postadr.: Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo 
Kontoradr.: Sars gate 1, Tøyen, 0562 Oslo 

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 18 32 
postmottak@nhm.uio.no 
www.nhm.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Musit v/USIT - UiO 
 
  
 

Dato: 01.12.2014 

Deres ref.:  Jarle Ebeling 
Vår ref.: 2014/8270 ELISAA 

Kommentar til utkast strategidokument for MUSIT fra Naturhistorisk museum 

Totalt sett er dette en strategi som NHM kan si seg enig i og oppfatter positivt. Strategien gir klare føringer 

samtidig som den bevarer et nødvendig handlingsrom for daglige utfordringer. Men det er noen punkter 

som kanskje kan forbedres. Strategien er uklar på hvordan Musit skal forholde seg til å dele informasjon på 

nett. Noen leser strategien dithen at man skal lage webportaler og andre at man ikke skal lage webportaler. 

Det kan være til MUSITs fordel at man er tydelig på hva man ønsker å gjøre her. 

Av mer spesifikk karakter kan det nevnes at det under tittelen «Ambisjoner og mål» er disse målene nevnt: 
  

 MUSITs systemer for samlingsdata skal støtte museenes kjerneoppgaver innenfor forskning, formidling og forvaltning.  
 
MUSIT skal være den sentrale leverandøren av museenes samlingsdata og skal tilby løsninger som gjør datasett lett 
tilgjengelig for bruk i forskning, forvaltning og formidling, både eksternt og internt.  
 
MUSIT skal være et nettverkssamarbeid der alle universitetsmuseene inkluderes og bidrar til felles løsninger og til et 

nasjonalt løft for å sikre, samordne og dele data fra de vitenskapelige samlingene. 

Det er ikke helt klart hva som er forskjellen på disse punktene, da man kan si at kjernen i å formidle er 

nettopp å dele informasjon og at å: «gjør(e) datasett lett tilgjengelig for bruk i forskning, forvaltning og 

formidling» er det samme som «dele data fra de vitenskapelige samlingene». Kanskje dette burde samles til 

ett punkt. 

Det er klart at MUSIT ikke vil klare å utvikle databaser for alle kategorier innen naturhistorie. Det blir for 
dyrt i utvikling‐ og vedlikeholdskostnader. Det står i strategien at vi skal samarbeide med andre, men det 
krever en mer aktiv kartlegging. 



 2 

 

Første punkt i strategien for Musit bør være en gjennomgang av databaser i Norden og Europa for å se på 
om vi skal delta i et internasjonalt samarbeid. Vi kan da dele kostnadene med andre. 
Problemet datalagring er viet lite oppmerksomhet i notatet. Skal vi få systemer som er internasjonalt 
tilgjengelig må dette bedres. Vi tror EU er den eneste finansieringskilden for dette. 
 
Det er viktig at våre samlingsdata skal bli et bidrag til norsk forvaltning og en del av Norge Digitalt.  
 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Bjørlykke 

museumsdirektør 

Eirik Rindal 

Overingeniør  
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Vitenskapsmuseet  
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie  

Dato 
18.11.2014 

Referanse 
 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Prosjektleder 

7491 Trondheim E-post: Erling Skakkes gate 47b + 47 73 59 21 70 Torkel Johansen 
 Arkeologi@vm.ntnu.no Trondheim Telefaks  
Årets museum i Norge 2010 http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet  + 47 73 59 22 38 Tlf: + 47 73592106 

 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Notat 

Til: MUSIT v/ Jarle Ebeling 

Kopi til:  

Fra: NTNU Vitenskapsmuseet 

Signatur:  

Høringsuttalelse, MUSITs strategidokument 
 
Viser til utsendt høringsbrev fra sekretariatet i MUSIT datert 27.10.2014, og oversender herved 
NTNU Vitenskapsmuseets høringsuttalelse.  
 
Høringsbrevet som følger den foreslåtte strategien til MUSIT gjør et poeng av at strategien har 
større ambisjoner enn virketiden for forslaget. Det er en viktig presisering da det er ulike ståsteder 
for ulike deler av de løsningene som eksisterer per i dag.  
 
MUSIT står etter vårt skjønn ovenfor flere utfordringer i tiden fremover, hvorav noen av de 
viktigste er:  

• Utvikling av databaseløsninger for samlinger som pr. i dag ikke har fungerende felles 
løsninger på tvers av museene 

• Utvikling og modernisering av eksisterende IT-infrastruktur i MUSIT 
• Strømlinjeforming av utviklingsarbeidet slik at en i størst mulig grad utvikler løsninger 

og infrastruktur som kan gjenbrukes på tvers av fagområder 
• Forenkling og fornying av systemporteføljen slik at den bedre støtter heldigitale 

arbeidsprosesser og hensiktsmessig integrasjon av løsninger   
• Å tilrettelegge for at data som produseres i MUSIT lett kan aktiviseres i museenes arbeid 

innen forskning, formidling og forvaltning.  
•  

I høringsuttalelsen vil vi derfor vektlegge hvordan strategien svarer til disse utfordringene.  
 
1. Ambisjoner og mål 
Det er positivt at en vektlegger MUSITs rolle som støtte for museenes samlingsarbeid, samt at en 
vektlegger at formålet med felles systemer er effektiv samlingsforvaltning på tvers av museene. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Dato 
18.11.2014 

Referanse 
 

 

MUSIT er imidlertid ikke en leverandør av data, men er en leverandør av teknisk infrastruktur som 
støtter museenes dataproduksjon. Dette bør presiseres, da det er museene som eier og forvalter sine 
data, ikke MUSIT som sådan. Foreslåtte alternativer er «teknisk leverandør» eller «tilrettelegger».  
 
2. Avgrensing av arbeidsområdet for MUSIT 
I høringsuttalelsen legger NTNU Vitenskapsmuseet til grunn at MUSITs hovedoppgave er å støtte 
museenes arbeid med produksjon og deling av samlingsdata, og at en eksplisitt utelater 
formidlingsoppdraget fra MUSITs oppgaver. Vi støtter derfor avgrensingen mellom MUSIT og 
museene slik den er gjort i kapitlet "Avgrensingen av arbeidsområdet for MUSIT". Dette 
understøtter viktigheten av MUSIT sin rolle i å utvikle løsninger for å håndtere og tilgjengeliggjøre 
samlingsressurser. En slik presisering vil bidra til å styre ressursene på riktig måte.  
 
3. Brukerdrevet utvikling 
Det er positivt at strategien vektlegger behovet for nødvendige mandater hos medlemmer i fag- og 
koordineringsgrupper, da det vil lette utrednings- og beslutningsarbeid i gruppene, samt sikre 
involvering av riktig personale i gruppene. Et lokalt mottagerapparat (databasekoordinatorer) er 
også viktig for den praktiske oppfølging og implementering av systemer og rutiner. Siste setning i 
avsnittet er imidlertid litt upresis. Museene skal ikke utvikle egne løsninger, og det er flere 
forutsetninger som må på plass for å nå MUSITs og museenes mål. En alternativ formulering i dette 
punkt:  
 
«Det påligger hvert enkelt museum å avsette nok tid og ressurser til utredning, tilrettelegging og 
implementering av felles løsninger via MUSIT. Dette er en viktig forutsetning for å nå målet om 
bedre, felles støttefunksjoner for samlingsarbeidet via MUSIT».  
 
I tillegg er det behov for å understreke viktigheten av god kommunikasjon og saksgang i strategien, 
samt at dette er gruppeledernes ansvar. En god saksgang er en forutsetning for effektivt 
gruppearbeid og god forankring av tiltak både lokalt og nasjonalt.    
  
4. Veivalg for utviklingsprosjekter 
I kapitlet "Veivalg for utviklingsprosjekter" er det uttrykt at MUSIT skal utvikle felles nasjonale 
løsninger basert på ensartet IT-arkitektur på tvers av fagområder. Vi mener imidlertid behovet for 
modernisering av eksisterende arkitektur må presiseres, da dette berører fordelingen av 
utviklerresurser mht. utviklingsprosjekter og ressurser til omlegging av infrastrukturen.  
 
Det er problematisk at strategien setter likhetstegn mellom at en løsning er tatt i bruk og at den er 
godt fungerende. En har pr. i dag flere løsninger i MUSIT som er meget gamle, og som i liten grad 
støtter de digitale arbeidsprosessene museene skal håndtere. I tillegg er det et stort behov for en 
bedre integrasjon av løsninger som i dag håndterer like typer informasjon. Samtidig er det ikke 
samsvar mellom strategiens bruk av «tilgjengeliggjøring på web og mobile plattformer» som 
kriterium for godt fungerende løsninger, når denne typen tiltak ikke er definert som tiltak i 
strategien for øvrig.   



  3 av 4 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Dato 
18.11.2014 

Referanse 
 

 

Vi foreslår derfor at avsnittets første setning "Basisbehov for samlingsforvaltningen for alle 
samlingstyper prioriteres framfor utvidelse av funksjonalitet i godt fungerende løsninger." blir 
stående, og resten strykes. Den siste delen, som vi foreslår strøket, kan tolkes som all utvikling og 
endringer ikke skal skje noe som nok ikke er intensjonen. Det grunnlag og de prioriteringer som 
kommer frem i avsnittets første setning og kapitlets siste avsnitt bør være tilstrekkelig for å gjøre 
nødvendige prioriteringer.  
 
Det siste avsnittet vedrørende kost/nytte-vurderinger er særdeles viktig med tanke på en 
hensiktsmessig ressursbruk og prioritering i MUSIT.  
 
Strategien bør etter vårt skjønn også ha en tydeligere vektlegging på å utvikle systemer som støtter 
heldigitale arbeidsprosesser. Der en tidligere skapte innhold gjennom digitalisering av analoge data, 
er dataproduksjonen nå i høy grad digital i utgangspunktet. Det er derfor vesentlig at MUSIT og 
museene klarer å omstille seg til en effektiv håndtering av digitale arbeidsprosesser; dette innebærer 
imidlertid at noen av de eldre digitaliseringsløsningene bør fornyes og / eller utfases, samt at en 
utvikler nye løsninger for digitale arbeidsprosesser som en per i dag ikke håndterer på en 
hensiktsmessig måte. Strategien bør derfor ha et punkt om å prioritere løsninger som støtter 
heldigitale arbeidsprosesser.  
 
5. Veivalg for utviklingsressurser 
Vår erfaring med arbeidet som er gjort over mange år er at mange avveininger og prioriteringer kan 
gå ut over en optimal utnyttelse av ressurser til utvikling. Vi støtter derfor at utvikling organiseres 
som tidsavgrensede prosjekter, slik det er satt opp i kapitlet "Veivalg for utviklingsressurser" første 
setning. De følgende punktene bygger godt under dette.  
 
Vektlegging av tidligfase og planlegging av prosjekter i første avsnitt er viktig. En kunne kanskje 
tatt med «konkretisering» i denne setningen. Prosjektene må kunne vurderes, gjennomføres og 
ferdigstilles etter definerte kriterier. Dette bidrar til en bedre styring av utviklingsressursene, og 
bidrar til at en lettere kan samordne eksisterende løsninger og utviklingsprosjekter.   
 
Strategien er litt vag når den mener at en gjennomgang av systemporteføljen skal styrke 
driftsressursene - dette kan fort kan resultere i en uforpliktende kartlegging uten videre oppfølging. 
Her burde strategien vært mer konkret, f.eks. ved å si at en ønsker å «analysere, samordne og 
fornye eksisterende portefølje i MUSIT, samt kartlegge eksisterende løsninger og behov ved de 
enkelte museene». 
 
6. Veivalg for datadeling 
Deling, tilgjengeliggjøring og formidling av samlingsdata er et omdiskutert tema, hvor det også er 
betydelige motsetninger mellom de enkelte fagområdenes interesser og rammebetingelser. Dette er 
en vanskelig balansegang mellom å unngå et overdrevent internt fokus på samlingsvirksomheten,  
samtidig som en må styre ressursene inn mot det som er MUSITs kjerneoppgaver. Samtidig finnes 
det eksterne leverandører av portalløsninger som det vil være fordelaktig å samarbeide med.  
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I denne sammenheng er det nyttig om strategien blir tydeligere på hva en legger i begreper som 
datadeling og tilgjengeliggjøring, og hvilke tiltak en da ønsker å prioritere innenfor MUSIT. Den 
foreliggende formuleringen henger ikke godt sammen; bruk av åpne nasjonale og internasjonale 
standarder for registrering og deling medfører ikke nødvendigvis at tilgangen på datasettene blir 
enkel for andre / eksterne brukerne.  
 
Her bør en etter vårt skjønn avstemme ambisjoner og tiltak bedre. Forslagsvis gjennom følgende 
formuleringer:  
 
«En skal etablere en infrastruktur basert på åpne nasjonale og internasjonale standarder for 
registrering og deling av data» 
 
«En skal etablere en infrastruktur som gjør det enkelt å aktivisere data i museenes forsknings- og 
formidlingsvirksomhet» 
 
«En skal gjennom samarbeid med eksterne aktører som Riksantikvaren, Artsdatabanken og 
Norvegiana bidra til en enkel tilgang til museenes datasett for eksterne brukere».  
 
 
Trondheim, 18.11.2014 
 
Torkild Bakken (koordineringsgruppe naturhistorie) 
Torkel Johansen (koordineringsgruppe kulturhistorie) 
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Strategi for MUSIT - høringsuttalelse  
 
Tromsø Museum Universitetsmuseet takker for muligheten for å avgi høringsuttalelse til 
strategien som styret for MUSIT har arbeidet fram. 
Strategien har en handterlig form og størrelse og dekker de vesentlige sidene ved MUSIT’s 
oppdrag. Den har likevel en overordnet og noe generell form, slik den fremstår blir årlige 
handlingsplaner avgjørende for god drift. Vi er svært glad for at ordet forskning er knyttet sterkt 
til strategien. Forskning er vår bunnlinje, vår berettigelse og vårt hovedoppdrag.  
 
De syv temaområdene som strategien dreier rundt er godt valgt ut.  
TMUs kommentarer går videre direkte på ordvalg og formuleringer. I punkt fire under 
Ambisjoner og mål heter det: MUSIT skal være den sentrale leverandøren av museenes 
samlingsdata 
TMU mener det bør stå: MUSIT skal være museenes felles kilde til data og ….   
 
Under punkt tre Brukerdrevet utvikling beskrives den daglige leders arbeid. Det er vår 
oppfatning at det bør skrives at vedkommende skal lede DUG. Slik vil setninga ende … drive det 
daglige arbeidet i nettverket og lede DUG. 
 
I neste punkt står det: Hvert museum skal ha et mottakerapparat. Dette er et uklart begrep. Kan 
det endres til: Hvert museum må ha et avklart og innberettet system for kommunikasjon med 
MUSIT? 
 
Siste setning i dette avsnittet bør også skrives om.  Vi foreslår følgende omskriving: 
Forutsetningene for å nå museenes ambisjon og mål gjennom MUSIT er at prioriteringen i DUG 
og ved museene følger nøye opp de oppdrag utviklingen skaper.  
Under Veivalg for drift og forvaltning heter det i andre setning: MUSIT vil etablere felles 
prosedyrer og rutiner for… 
Vi ber om at det endres til: 
MUSIT vil bidra til at det etableres felles prosedyrer og rutiner for… 
 
 
Vennlig hilsen  
 
Marit Anne Hauan 
Museumsdirektør 
Tromsø Museum Universitetsmuseet 
 



Universitetsmuseet i Bergen sine høringsuttalelser: 
 
Hei Jarle 
 
Her er DKS sine få merknader til strategidokumentet: 
 
Utkastet til strategiplan for MUSIT er kort og overordnet, og kan av den grunn innimellom framstå 
som noe ullent. Innholdet i planen er delt inn i flere underområder, noe som iblant fører til at samme 
informasjon til dels gjentas. 
 
Ambisjoner og mål er klart formulert.  
 
Vi savner et punkt om økonomi, om finansieringen av MUSIT. Skal MUSIT søke midler utenom 
universitetene, eller skal MUSIT være totalfinansiert av universitetene. 
 
Vi kan også ønske oss en presisering av hva som ligger i formuleringen «formidling og bruk av data er 
museenes ansvar» (side 1, siste setning i Avgrensing....). 
 
På vegne av DKS 
Sonja 
_______________________________ 
Arkivar 
Universitetsmuseet i Bergen,  
De kulturhistoriske samlinger 
________________________________   
 
Hei Jarle! 
 
Her er noen kommentarer til strategien fra oss ved De naturhistoriske samlinger, UM: 
 
Dokumentet er i hovedsak konsist og klart formulert, men på noen punkter er det behov for avklaring. 
 
Begrepet «leverandør av samlingsdata» føles ikke helt korrekt, iallfall ikke innen naturhistorie. I dag 
leverer museene data som blir forvaltet av MUSIT og tilgjengeliggjort av Artskart og GBiF. Siden 
MUSIT i seg selv ikke gjør data tilgjengelig utad vil MUSIT ikke bli sett som en sentral dataleverandør. 
Hvis ikke hensikten er å begynne å arbeide mer med tilgjengeliggjøring av data eksternt kanskje 
«leverandør» burde skiftes mot «forvalter». 
 
Ved DNS finnes et ønske om at MUSIT skal utvikle portaler for presentasjon av museenes 
samlingsdata på nett, og slik dokumentet er formulert i dag er det lett å få inntrykk av at MUSIT 
faktisk vil gjøre dette. Hvis dette ikke er tilfelle må det gjøres klart at «sørger for felles 
tilgjenengeliggjøring av data» ikke innebærer å gjøre dataene søkbart på nett. 
 
Det kunne vært klarere formulert hvilken type arbeidsoppgaver som vil bli prioritert i de neste årene. 
Seksjonen som begynner «Basisbehov...» er litt uklar. Hvor viktig er det f.eks. å utvikle løsninger for 
samlingstyper som det per i dag ikke finnes noen MUSIT-applikasjon for? 
 
Hilsen, 
Jenny Smedmark 
Associate professor 
Curator of vascular plants, Herbarium BG, University Museum of Bergen 
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MUSIT
V. Jarle Ebeling

Arkeologisk museum, UiS takker for oversendt forslag til strategi for MUSIT.

Det er et meget viktig arbeid som styret nå har gjort og Arkeologisk museum, UiS stiller seg bak både
 strategiplanprosessen og forslaget til strategi.

Museet ser det som viktig med en strategi som peker fremover med høye mål. Mål som dermed er mer
 ambisiøse enn det de konkrete veivalgene nødvendigvis fører fram til i løpet av tre års perioden.

Med vennlig hilsen

Ole Madsen
Direktør
Arkeologisk museum, UiS

mailto:ole.madsen@uis.no
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Kulturhistorisk museum Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Seksjon for samlingsforvaltning 
Kontoradr.: Fredriks gate 2 

Telefon:  
Telefaks:  
 
 

 

Til: MUSIT v/ Jarle Ebeling 
USIT DS Gruppe for digital samlingsforvaltning 
 
 
 
Dato: 11.11.2014 

 Saksnr..: 2013/9270 EULEBERG 

Høringsuttalelse - Strategi for MUSIT 

Høringsuttalelsen til strategien for MUSIT ble diskutert i ledermøte ved KHM 11.11.2014. 
Strategidokumentet for MUSIT konkretiserer på en kortfattet og god måte målene med MUSIT-tiltaket. 
Dokumentet gir et godt grunnlag for avgrensning og fordeling av oppgaver, og vi vil i det følgende 
kommentere enkelte punkter i strategien. 

Det overordnete målet om å komme fram til felles, nasjonale løsninger i størst mulig grad ligger fast. Det 
understrekes ved at innkjøpte løsninger skal underlegges krav om kompatibilitet med eksisterende 
infrastruktur og driftsregimer. MUSIT skal være den sentrale leverandøren av museenes samlingsdata. KHM 
vil derfor at MUSIT skal være kontaktpunkt for eksterne aktører som ønsker samarbeid om bruk og 
tilgjengeliggjøring av samlingsdata. For kulturhistorie vil dette særlig være Riksantikvaren og Kulturrådet. 
KHM er også positiv til at MUSIT kan være en aktør i felles søknader om mer midler til MUSIT-relatert 
arbeid. 

I strategidokumentet vil en prioritere basisbehov for alle samlingstyper framfor utvidelse av funksjonalitet i 
godt fungerende løsninger. Museene bruker allerede MUSIT-baser for de kulturhistoriske samlingene. Vi vil 
derfor være opptatt av at en ikke lar det som i dag er godt fungerende løsninger forvitre slik at de etter 
hvert slutter å være godt fungerende. KHM er enig i at det skal være et hovedmål å få samordnete 
løsninger, men det vil også være behov for arbeid for at eksisterende løsninger skal fortsette å være godt 
fungerende.  

Punktet om veivalg for datadeling peker på at MUSIT skal etablere en infrastruktur slik at andre brukere på 
en enkel måte får tilgang til og kan bruke museenes samlingsdata. For de kulturhistoriske samlingene er 
dette ivaretatt gjennom www.unimus.no. Denne løsningen brukes til søk på nettet og i undervisning ved 
IAKH/UiO. For de kulturhistoriske samlingene er det ingen alternativ til denne løsningen. Slik funksjonalitet 
som finnes på arkeologisøk fyller behovet for enkel tilgang for mange brukere. Det er viktig at MUSIT også i 
tiden videre opprettholder denne funksjonaliteten. Mer tilrettelagte sider vil høre til museenes ansvar for 
formidling av samlingene.  

KHM ønsker også at samlingene skal være tilgjengelige på andre nettsider. Det er naturlig at MUSIT spiller 
en rolle i arbeidet med åpne data og API’er slik at data kan vises på sider som norvegiana.no og 

http://www.unimus.no/
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europeana.eu som Kulturrådet har koordineringsansvar for. Norark.no er et samarbeid mellom 
universitetsmuseene hvor opplysninger om arkeologiske undersøkelser gjøres tilgjengelig, Universitetet i 
Oslo arbeider med en nettside for Norgeshistorien på nett, og Riksantikvaren vil arbeide videre med felles 
portal for kulturminner i Norge. I disse sammenhengene er det naturlig at MUSIT er en aktør som kan delta 
i arbeidet med å finne fram til gode løsninger for datadeling. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
Espen Uleberg 
Databaseadministrator 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Espen Uleberg 
+4722859653, espen.uleberg@khm.uio.no 
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Strategidokument for MUSIT 
 

AMBISJONER OG MÅL 
MUSIT skal være en tydelig, avklart og kundedrevet organisasjon med tjenester som er tilpasset 
museenes behov. 

MUSIT skal gjennom etablering av felles systemer bidra til en effektiv håndtering av samlingsdata ved 
museene. 

MUSITs systemer for samlingsdata skal støtte museenes kjerneoppgaver innenfor forskning, 
formidling og forvaltning. 

MUSIT skal være den sentrale leverandøren av museenes samlingsdata og skal tilby løsninger som 
gjør datasett lett tilgjengelig for bruk i forskning, forvaltning og formidling, både eksternt og internt. 
TMU: MUSIT skal være museenes felles kilde til data og ... 
 
MUSIT skal være et nettverkssamarbeid der alle universitetsmuseene inkluderes og bidrar til felles 
løsninger og til et nasjonalt løft for å sikre, samordne og dele data fra de vitenskapelige samlingene. 

AVGRENSING AV ARBEIDSOMRÅDET FOR MUSIT 
MUSITs primære oppgave er å tilby løsninger for å håndtere samlingsinformasjon fra felt til deling av 
data.  Tiltaket sørger for felles tilgjengeliggjøring av data på tvers av museene, og er en arena for 
deling og utvikling av kompetanse. 

Museenes oppgaver er datahåndtering i form av innsamling, registrering, kvalitetssikring og 
vedlikehold. Det er det enkelte museum som eier dataene. Formidling og bruk av data er museenes 
ansvar. 

BRUKERDREVET UTVIKLING 
MUSIT er et verktøy for å realisere museenes strategier og drives som et forpliktende nettverk styrt 
av en samarbeidsavtale.  

Styret tar de endelige beslutningene gjennom tildeling av ressurser. 

Medlemmer i fag- og koordineringsgrupper er oppnevnt av de respektive museer, og tilskrives 
derved det nødvendige mandat for å initiere, utrede og gi råd om valg av løsninger på vegne av 
museene.  

MUSIT har en ansatt daglig leder som skal koordinere og drive det daglige arbeidet i nettverket.  

Hvert enkelt museum skal ha et mottakerapparat med blant annet databasekoordinatorer som har 
den nødvendige oversikten og kompetansen for på en best mulig måte gjøre bruk av fellesressursene 
utviklet og driftet av MUSIT.  

TMU: "Hvert museum må ha et avklart og innberettet system for kommunikasjon med MUSIT" 
istedenfor "Hvert enkelt museum skal ha et mottakerapparat"? 

Forutsetningene for å nå MUSITs og museenes mål er at museene avsetter tid og ressurser til 
arbeidet med utvikling og implementering av fellesløsninger. 

Comment [JE1]: NHM: Bør de 
påfølgende tre punktene slås 
sammen/ ses i sammenheng? 
Formidling, gjøre lett tilgjengelig og 
dele data går vel ut på det samme? 

Comment [JE2]: VM: teknisk 
leverandør / tilrettelegger. 
UM: forvalter 



2 
 

26.10.20142 
 

VM: Det påligger hvert enkelt museum å avsette nok tid og ressurser til utredning, tilrettelegging og 
implementering av felles løsninger via MUSIT. Dette er en viktig forutsetning for å nå målet om 
bedre, felles støttefunksjoner for samlingsarbeidet via MUSIT. 

TMU: Forutsetningene for å nå museenes ambisjon og mål gjennom MUSIT er at prioriteringen i DUG 
og ved museene følger nøye opp de oppdrag utviklingen skaper. 

 

VEIVALG FOR UTVIKLINGSPROSJEKTER 
MUSIT skal utvikle felles, nasjonale løsninger basert på ensartet IT-arkitektur på tvers av fagområder. 

MUSIT skal ta i bruk tilgjengelige løsninger utviklet av andre der dette er faglig, økonomisk og 
driftsmessig forsvarlig. 

MUSIT skal prioritere løsninger og funksjoner som kan integreres med andre løsninger nasjonalt og 
internasjonalt. 

Løsningene som utvikles skal ivareta nasjonale og internasjonale standarder for registrering og deling 
av data, samt legge til rette for åpen datadeling. 

Basisbehov for samlingsforvaltningen for alle samlingstyper prioriteres framfor utvidelse av 
funksjonalitet i godt fungerende løsninger. Med godt fungerende løsninger menes løsninger som er 
tatt i bruk i forvaltningen av samlingene internt i museene og i tilgjengeliggjøringen av samlingene på 
web og mobile plattformer. 

VM: Basisbehov for samlingsforvaltningen for alle samlingstyper prioriteres framfor utvidelse av 
funksjonalitet i godt fungerende løsninger. 

MUSIT skal prioritere utviklingsprosjekter i et kost-/nytte-perspektiv. En reduksjon i antall lokale og 
fagspesifikke løsninger, samt datasettenes størrelse, aktualitet, løpende tilvekst og omfang på 
brukergrupper, legges til grunn i prioriteringen av utviklingsprosjekter.  

VEIVALG FOR UTVIKLINGSRESSURSER  
Utvikling organiseres som tidsavgrensete prosjekter, hvor en sørger for å involvere den riktige 
kompetansen fra relevante fagmiljø i museene.  

Det skal legges stor vekt på tidligfase og planlegging av prosjekter. Eierforhold og styring av 
prosjektene skal være gode, tydelige og avklarte. 

MUSITs rolle som bestiller skal styrkes, og konkurranseutsetting av utviklingsoppgaver er mulig med 
grunnlag i en felles IT-arkitektur.  

MUSIT vil styrke ressursene til utvikling ved å gjennomgå eksisterende portefølje av systemer i drift 
både i MUSIT og ved museene. 

VM: analysere, samordne og fornye eksisterende portefølje i MUSIT, samt kartlegge eksisterende 
løsninger og behov ved de enkelte museene. 

VEIVALG FOR DRIFT OG FORVALTNING 
MUSIT vil sørge for at museene får gode og effektive driftstjenester i henhold til gjeldende krav til IT-
sikkerhet.  

Comment [JE3]: VM: Slett setning. 
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MUSIT vil etablere felles prosedyrer og rutiner for forvaltning, herunder avvikshåndtering og 
endringsønsker.  

TMU: MUSIT vil bidra til at det etableres felles prosedyrer og rutiner for ... 

Eksternt innkjøpte løsninger underlegges krav om kompatibilitet med eksisterende infrastruktur og 
driftsregimer. 

VEIVALG FOR DATADELING 
MUSIT skal etablere en infrastruktur som på en enkel måte gjør det mulig for andre brukere å få 
tilgang til, og å ta i bruk museenes samlingsdata. Dette innebærer bruk av åpne nasjonale og 
internasjonale standarder for registrering og deling av data. 

 

VM: 
En skal etablere en infrastruktur basert på åpne nasjonale og internasjonale standarder for 
registrering og deling av data. 

En skal etablere en infrastruktur som gjør det enkelt å aktivisere data i museenes forsknings- og 
formidlingsvirksomhet. 

En skal gjennom samarbeid med eksterne aktører som Riksantikvaren, Artsdatabanken og 
Norvegiana bidra til en enkel tilgang til museenes datasett for eksterne brukere. 
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Forslag til handlingsplan for MUSIT (2015 – 2016) 

Innledning 
Til grunn for alt arbeid med handlingsplanen ligger hovedmålene for MUSIT-tiltaket, slik de 
er nedfelte i avtalen og vedtektene for MUSIT, og strategidokument for inneværende 
styreperiode. 

Handlingsplanen som legges fram for styret er ikke å betrakte som operative prosjektplaner 
med detaljerte milepæler, ressurs- og tidsoversikter, interne avhengigheter (Gantt-diagram) 
osv. Slike detaljerte prosjektplaner utarbeides for (de større) utviklingsprosjektene, og kan 
etterspørres av styret etter behov. 

Planen vil likevel inneholde mål, delmål, prosjekteier, prosjektleder, ansvarlig for delmålene, 
deltakere i utviklingsprosjektene og ressursanslag. Det er viktig at målene og 
utviklingsprosjektene avstemmes med museenes planer, spesielt der hvor handlingsplanen 
forutsetter bruk av ressurser og personer i museene. Dette er koordineringsgruppenes ansvar. 

I utgangspunktet vil daglig leder være prosjekteier. Prosjektleder vil i de fleste tilfeller være 
fagpersoner hentet fra museene, koordineringsgruppene, faggruppene eller blant 
databasekoordinatorene. 

Med tanke på at 2015 er første året koordineringsgruppene har en strategi å forholde seg til, 
og at det fortsatt knytter seg noe usikkerhet til hva et prosjekt "Ny IT-arkitektur" vil kreve av 
foreliggende MUSIT-ressurser, velger koordineringsgruppene for 2015 å prioritere fullføring 
av påbegynte utviklingsprosjekt foran utvikling av fellesløsninger og utvikling av løsninger 
for nye arts-/gjenstandsgrupper (jf. strategidokumentet). 

I planverket refereres det til følgende applikasjoner med tilhørende databaser: 

• MusitArkeologi (forvalter de arkeologiske gjenstandsdatabasene inkl. moduler som 
aksesjon, forvaltning, konservering og utlån) 

• MusitBotanikk (forvalter makroalger, karplanter, lav, mose og sopp) 
• MusitFotoArkiv (fotodatabasene/-arkivene, topografiske arkiv og NHMs "flyttedatabase") 
• MusitNumismatikk (forvalter mynt- og medaljesamlingene) 
• MusitZoologi (forvalter per i dag kun entomologi-samlinger) 
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Hjelpe- og støtteapplikasjoner: 

• MusitImport (import-applikasjonen som "snakker med" importregnearket; kun 
naturhistorie) 

• MusitLaan (applikasjon for å håndtere utlån, innlån og gave; kun for botanikk) 
• MusitRolleAdm (applikasjon for å styre tilgang til utvalgte datasett) 
• MusitUtklippstavle (applikasjon for å håndtere en utklippstavle med flere samtidige 

"utklipp") 
• ImportRegnearket (Excel-ark/-applikasjon til bruk ved (hurtig)registrering av 

naturhistoriske objekter) 
  

Handlingsplanen 
I sitt møte den 12. november ble koordineringsgruppene enige om følgende prinsipper for 
prioritering av innmeldte tiltak i 2015: 

1. Fullføring (ferdigstilling) av pågående utviklingsprosjekt (F) 

Se også under Migreringer. 

2. Samordning av kode og data som på sikt vil lette forvaltningen av felles kodeverk og 
(del)samlinger (S) 

3. Migreringer (M) 

Migreringer faller i to kategorier. Dels de som er et ledd i fullføringen av et utviklingsprosjekt 
og dels migreringer av ytterligere samlinger til allerede godt fungerende løsninger. De 
førstnevnte kan sies å være del av en fullføring av et utviklingsprosjekt og ferdigstilling av en 
løsning, som ikke vil kunne anses som godt fungerende før minst én samling blir forvaltet av 
løsningen. 

Siden noen av målene vil innebære både fullføring og migrering, vil de være todelte og ført 
opp både under 1. og 3. 

Når det gjelder migrering av samlinger, ofte lokale databaser i Access eller FileMaker, så kan 
ikke utviklingsgruppen (DS) ressursestimere disse uten å ha sett dem, og fått vite hva de 
inneholder. Merk videre at migrering så og si alltid vil innebære en "mapping" og 
konvertering av data fra et format til et annet. Dette er et arbeid museene må sette av 
tilstrekkelig ressurser til. 

4. (Ny)Utvikling av løsninger for nye gjenstands- og artsgrupper og utvikling av nye moduler 
eller funksjoner i godt fungerende løsninger (U) 

Selv om (ny)utvikling ble prioritert lavt i møtet, ble det understreket at det er uhyre viktig for 
MUSIT at det initieres prosjekt hvert år som bereder grunnen for at nye gjenstands- og 
artsgrupper kan forvaltes av MUSIT-løsningene. 

Utredninger (U) som ikke krever innsats av utviklingsgruppen (DS) utover deltakelse på 
seminarer/ i arbeidsgrupper er listet opp til slutt, uten at dette nødvendigvis betyr at de ikke er 
prioritert av koordineringsgruppene. 
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Ressurssituasjonen 
Hvis vi tar utgangspunkt i midler satt av til drift og utvikling foregående år (budsjettpost 
Lønn) og nåværende personell i utviklingsgruppen (DS), har MUSIT i utgangspunktet ca. 63 
utviklermånedsverk til rådighet i USIT. Halvparten av disse går med til brukerstøtte, drift og 
feilretting av eksisterende løsninger. Det knytter seg noe usikkerhet til hvor mange 
månedsverk som vil kunne frigjøres fra styrearbeid og personal- og prosjektadministrasjon til 
utvikling når daglig leder kommer på plass. 

 

Forslag til vedtak: 
Handlingsplanen vedtas. 
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Prioritering av mål og tiltak 
Nummereringen av målene refererer til forslagene slik de var satt opp i de to koordineringsgruppene 
hver for seg, og presentert i fellesmøtet den 12. november 2014. 
 
I kolonnen Ressurser er det brukt månedsverk (mnd.), Usikker! (gjelder migreringer hvor man ikke 
har sett data) og Museene hvor hovedtyngden av arbeidet må utføres av ansatte i museene. 
 

Fullføring / Ferdigstilling (F) 

Mål K1-F: Ferdigstille konserveringsmodulen i MusitArkeologi og migrere lokale 
konserveringsbaser ved KHM, TMU og VM  

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Torkel Johansen 

Beskrivelse: Ny konserveringsmodul ble ferdig i 2013 og tatt i bruk i 2014. Det gjenstående 
arbeidet består bl.a. i å utvikle en rapportfunksjon, og å migrere lokale konserveringsbaser.  
 
Kommentar: Tiltaket var inkludert i mål 5 i 2014. Se også under Migreringer. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Utvikle rapportfunksjon for 
konservatorer, spesielt i 
forbindelse med utlån av 
gjenstander  

1. mar. Johansen Johansen, 
Vike, Jordal 

1 mnd. 

 
Mål N1-F: Ferdigstille entomologiapplikasjonen (MusitZoologi), og migrere følgende 
samlinger til databasen: Lep-basen (NHM), (relevante deler av) Zootron (VM) og TMUs 
zoologibaser og Accessbaser ved UM 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Geir Søli 

Beskrivelse: Entomologiapplikasjonen ble tatt i bruk ved flere museer i 2014, og det ble migrert 
totalt ca. 450 000 objekt inn i databasen. Selv om applikasjonen er tatt i bruk ved flere museer, er 
det fremdeles et lite stykke å gå før vi har en «godt fungerende løsning». Faggruppen har satt 
sammen en liste over forbedringer som må gjennomføres før dette målet er nådd. Denne listen vil 
legges til grunn for å oppnå en versjon 1.0. 
 
Kommentar: Etter at målet er oppnådd vil det gjenstå å migrere entomologi-delen av TMUs 
zoologisamling. Se under Migreringer. Flere av faggruppens forslag til forbedringer/ endringer vil 
bli gjennomført i 2014. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Ferdigstille applikasjonen basert på 
liste med utbedringer utarbeidet av 
faggruppen for entomologi  

15. feb. Søli Søli, 
Djursvoll, 
Hårsaker, 
Kjærandsen, 
Glenndal 

1 mnd. 
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Mål N3-F: Ferdigstille håndtering av lav i MusitBotanikk og migrere samlingene ved 
følgende museer: UM og NHM  

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Tommy Prestø 

Beskrivelse: MusitBotanikk er tatt i bruk for lav ved TMU og VM. Men det gjenstår en del 
utviklingsarbeid før applikasjonen kan tas i bruk ved UM og NHM, som per i dag bruker en lav-base 
utviklet av Einar Timdal. De gjenstående modulene må på plass for at UM og NHM kan ta i bruk 
MusitBotanikk for lav. 
 
Kommentar: Arbeidet er godt i gang. Se også under Migreringer. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Utvikle gjenstående 
analysemoduler 

1. jun. Prestø, 
Timdal, 
Løfall 

Prestø, 
Løfall, 
Timdal, 
Tønsberg, 
Olsen 

1 mnd. 

 

Mål N7: Implementere MusitLaan for flere samlinger 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Rindal 

Beskrivelse: MusitLaan ble i første omgang utviklet for karplantesamlingene, men er nå også tatt i 
bruk i sopp-herbariene. Etter hvert som flere samlinger går over på MUSIT plattformen er det 
ønske om å ta i bruk MusitLaan for flere samlinger. Det må gjøres visse tilpasninger i den 
bakenforliggende lånedatabasen og i selve applikasjonen slik at den kan håndtere flere (alle) 
samlinger som ønsker å ta den i bruk. 
 
Kommentar: Applikasjonen er klargjort for de botaniske samlingene, men alle museer har ikke 
testet bruk for alle samlinger. MusitLaan blir tilpasset NHMs entomologisamling i 2014. Det 
gjenstår imidlertid en del arbeid for de andre museenes samlinger, som har en litt annen inndeling 
av sine entomologisamlinger i delsamlinger og undernummer. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Utvikle MusitLaan slik at den 
håndterer entomologi-samlingene 
som er innlemmet i MusitZoologi 

1. apr. Rindal Kumar, 
Williams, 
Djursvoll, 
Hårsaker 

1 mnd. 
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Mål N9: Videreutvikle MusitBotanikk og MusitZoologi til å håndtere flere 
organismegrupper 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Daglig leder 

Beskrivelse: Det neste naturlige trinn i utviklingen av applikasjonene for naturhistorie er å 
videreutvikle dem slik at de kan forvalte nye organismegrupper som f.eks. mikroalger og marine 
evertebrater.  
Kommentar: Det skal antagelig ikke store endringene til i f.eks. MusitZoologi for å kunne få en 
operasjonell base innen andre evertebrat samlinger. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Analysere behov og ønsker ved 
museene og utarbeide behovs-
analyse og kravspesifikasjon(er) for 
relevante organismegrupper 

1. mar. Rindal Rindal, 
Bakken, 
Hårsaker 

Museene 

D2 Tilpasse importregnearket til å 
håndtere nye organismegrupper 

1. apr. Bakken Bakken 
 

Usikker! 

D3 Migrere relevante samlinger til 
Musit-applikasjonene 

2016? Relevante 
personer i 
museene 

Bakken, 
Kumar, 
Glenndal 

Usikker! 
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Samordning 

Mål N2 og N6: Harmonisering og samkjøring av moduler, tabeller og kode innen 
naturhistorie (MusitBotanikk og MusitZoologi) 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Svein Glenndal 

Beskrivelse: Det er viktig at alle moduler (kode) som benyttes for å håndtere samme type data 
harmoniseres og finnes i kun én versjon. Dette gjelder f.eks. håndtering av steds- og personnavn 
og koordinathåndtering. Da det i et utviklingsløp skjer endringer i koden i én applikasjon uten at 
det er noe automatikk slik at det også skjer i en annen applikasjon, er det viktig at det fra tid til 
annen settes av tid til å harmonisere moduler, tabeller og kode. 
 
Kommentar: Når det gjelder D1 foreligger det forslag til håndtering av koordinater fra 
botanikerne. Botanikernes forslag er forevist deler av zoologi-miljøet. Det er også utviklet en 
prototyp på validering av lovlige koordinatformat. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Utvikle felles håndtering av 
koordinater innen naturhistorie 

1. apr. Løfall, 
Hårsaker? 

Løfall, 
Hårsaker,  
Aarvik?, 
Glenndal, 
Olsen, 
Kumar 

2 mnd. 

D2 Utvikle én felles personmodul for 
MusitBotanikk og MusitZoologi 

1. okt. Glenndal Glenndal, 
Kumar, 
Olsen 

2,5 mnd. 

 

Mål K3: Utarbeide og innføre omforente referanselister (termlister) for periode, 
funnkategori, materiale og gjenstander for alle museer i MusitArkeologi 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Espen Uleberg 

Beskrivelse: Styret for MUSIT bevilget 135 000 til arbeid med felles termlister innen arkeologi i 
2014. Arbeidet med å ferdigstille og implementere disse listene i MusitArkeologi ønskes utført i 
første halvår 2015 
 
Kommentar: Felles lister er en stor fordel når det arkeologiske materiale gjøres tilgjengelig, og 
øker gjenfinningsmulighetene for alle brukergrupper 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Ferdigstille felles termlister og 
rydde listene slik at de kun 
inneholder omforente termer for 
periode, funnkategori, materiale og 
gjenstand 

1. mar. Uleberg Uleberg, 
Røstad, 
Johansen, 
Hansen, 
Hauken, 
Engevik, 
Jordal 

Museene 
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D2 Implementere de omforente 
normerte referanselistene i 
MusitArkeologi med to nivåer på 
funnkategori og historikk på 
materiale 

1 apr. Uleberg Uleberg, 
Johansen, 
Jordal 

1,5 mnd. 
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Migrering 
Mål N1-M: Ferdigstille entomologiapplikasjonen (MusitZoologi), og migrere følgende 
samlinger til databasen: Lep-basen (NHM), (relevante deler av) Zootron (VM) og 
(relevante delerav) TMUs zoologibaser og Accessbaser ved UM 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Geir Søli 

Beskrivelse: Entomologiapplikasjonen ble tatt i bruk ved flere museer i 2014, og det ble migrert 
totalt ca. 450 000 objekt inn i databasen. Selv om applikasjonen er tatt i bruk ved flere museer, er 
det fremdeles data som skal migreres inn i basen. Dette må gjøres for å sikre at applikasjonen tas i 
bruk ved alle museene. 
 
Kommentar: Dette må sees i sammenheng med ferdigstillingen av applikasjonen. Se også under 
Fullføring, N1-F. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D2 Migrere relevante deler av 
Zootron 

15. feb. Hårsaker Hårsaker, 
Glenndal, 
Bakken 

1,5 mnd. 

D3 Migrere relevante deler av TMUs 
zoologibaser 

1. sep. Kjærandsen Kjærandsen, 
Glenndal, 
Bakken 

Usikker! 

D3 Migrere siste rest av NHMs 
entomologisamlinger 

15 mar. Søli Aarvik, 
Glenndal 
Bakken 

1 mnd. 

D4 Migrere UMs Accessbaser 1. okt? Djursvoll Djursvoll, 
Bakken, 
Glenndal 

Usikker! 

 

Mål K5: Migrering av aksesjonsbaser 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Espen Uleberg 

Beskrivelse: Aksesjonsmodulen i MusitArkeologi ble tatt i bruk i 2014. KHM, TMU og VM har eldre 
aksesjonsbaser som må migreres. 
 
Kommentar:  

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Beskrive format og "mapping" av 
KHMs aksesjonsbase til 
MusitArkeologi 

1. feb. Uleberg Uleberg, 
Jordal 

Museene 

D2 Beskrive format og "mapping" av 
VMs aksesjonsbase til 
MusitArkeologi 

1. feb. Johansen Johansen, 
Jordal 

Usikker! 

D3 Beskrive format og "mapping" av 1. feb. Hansen  Usikker! 
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TMUs aksesjonsbase til 
MusitArkeologi 

D4 Migrere KHMs aksesjonsbase 1. sep. Uleberg Uleberg, 
Jordal 

Usikker! 

D5 Migrere VMs aksesjonsbase 1. okt. Johansen Johansen, 
Jordal 

Usikker! 

D6 Migrere TMUs aksesjonsbase 1. nov. Hansen Hansen, 
Jordal 

Usikker! 

 
Mål N3-M: Ferdigstille håndtering av lav i MusitBotanikk og migrere lavsamlingene ved 
følgende museer: UM og NHM og KMN 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Tommy Prestø 

Beskrivelse: MusitBotanikk tatt i bruk for lav ved TUM og VM. Men det gjenstår en del 
utviklingsarbeid før applikasjonen kan tas i bruk ved UM og NHM, som per i dag bruker en lav-base 
utviklet av Einar Timdal. De gjenstående modulene må på plass for at UM og NHM kan ta i bruk 
MusitBotanikk for lav. 
 
Kommentar: Migreringen er avhengig av at utviklingen av applikasjonen er ferdigstilt. Se også 
under Fullføring, N3-F. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Migrere UMs lavsamling 1. sep. Tønsberg Tønsberg, 
Timdal, 
Olsen 

Usikker! 

D2 Migrere NHMs lavsamling 1. okt. Timdal Timdal, 
Løfall, 
Olsen 

Usikker! 

D3 Migrere KMNs lavsamling 1. nov. Åsen Åsen, 
Bakken, 
Olsen 

Usikker! 
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Mål K1-M: Ferdigstille konserveringsmodulen i MusitArkeologi og migrere lokale 
konserveringsbaser ved KHM og VM  

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Torkel Johansen 

Beskrivelse: Ny konserveringsmodul ble ferdig i 2013 og tatt i bruk i 2014. Det gjenstående 
arbeidet består i å utvikle en rapportfunksjon og å migrere lokale konserveringsbaser.  
 
Kommentar: Tiltaket var inkludert i mål 5 i 2014. Se også under Fullføring, K1-F. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Beskrive og så "mappe" KHMs 
lokale base mot MusitArkeologi 

1. mars Vike Vike, Jordal Museene 

D2 Beskrive og så "mappe" VMs lokale 
base mot MusitArkeologi 

1. mars Johansen Johansen, 
Jordal 

Museene 

D3 Beskrive og så "mappe" TMUs 
lokale base mot MusitArkeologi 

 Hansen Hansen, 
Jordal 

Museene 

D4 Migrere KHMs konserveringsbase 1. apr.  Vike Vike, Jordal Usikker! 

D5 Migrere VMs konserveringsbase 1. mai Johansen Johansen, 
Jordal 

Usikker! 

D6 Migrere TMUs konserveringsbase 1. juni Hansen Hansen, 
Jordal 

Usikker! 

 

Mål K6: Migrering av mynt- og medaljer-baser 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Espen Uleberg 

Beskrivelse: Ved KHM gjenstår det en mynt- og en medalje-base som ennå ikke er overført til 
MusitNumismatikk.  
 
Kommentar: Medaljene ved KHM ligger i en enkel Access-base, mens myntene ligger i en spesiell 
NUMIZ-base. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Migrere NUMIZ 1. mar. Uleberg Uleberg, 
Glenndal, 
Jordal 

0,5 mnd. 

D2 Migrere medaljebasen 1. jun. Sættem Sættem, 
Glenndal, 
Bakken 

1,5 mnd. 
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Mål K7: Migrering av steinalderbaser 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Espen Uleberg 

Beskrivelse: Det foreligger flere lokale steinalderbaser ved KHM og TMU. Det er sterkt ønskelig at 
disse migreres til MusitArkeologi.  
 
Kommentar:  

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Beskrive og "mappe" innholdet i 
steinalderbasene, slik at de kan 
migreres til MusitArkeologi 

1. apr. Uleberg Uleberg, 
Hansen, 
Jordal 

Museene 

D2 Migrere steinalderbasene ved KHM 1. des. Uleberg Uleberg, 
Jordal 

Usikker! 

D3 Migrere steinalderbaser ved TMU 2016 Hansen Hansen, 
Jordal 

Usikker! 

 

Mål K8: Migrering av UMs middelalderbase til MusitArkeologi 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Sonja Innselset 

Beskrivelse: Middelalderbasen ved UM er den eneste større gjenstandssamlingen som gjenstår for 
å få universitetsmuseenes middelalderfunn inn i MusitArkeologi. UM setter av tid til å rydde og 
migrere denne basen i 2015. 
 
Kommentar:  

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Rydding i UMs middelalderbase og 
"mapping" av felt mellom denne 
basen og MusitArkeologi 

1. aug. 
2016 

Innselset Hansen, 
Mygland, 
Jordal 

Usikker! 

D2 Migrering av UMs middelalderbase 1. nov. 
2016 

Innselset Hansen, 
Mygland, 
Jordal 

Usikker! 
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Utvikling 

Mål N4: Utvikle et oppdateringsskript tilsvarende MusitImport for oppdatering av 
eksisterende datasett 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Bjørn Petter Løfall 

Beskrivelse: Etter hvert som flere og flere datasett migreres til MUSIT-basene, er det et stort 
behov for å kunne hente data ut av basene, bearbeide dem i andre verktøy, f.eks. verktøy for 
koordinatstandardisering og bedring av koordinatpresisjon, og så oppdatere objektene i MUSIT-
basene med den nye informasjonen.  Bearbeidingen av data utenfor MUSIT-basene kan gjøres i 
bl.a. eksisterende importregneark, men det må utvikles ny kode for å kunne oppdatere 
eksisterende objekt (poster) i basen. 
 
Kommentar:  

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Tilpasse importregnearket til å 
håndtere oppdatering 

1 feb. Løfall Løfall, 
Bakken 

Usikker! 

D2 Utvikle en oppdateringsapplikasjon 1 mai Løfall Kumar Usikker! 

 

Mål K4: Import av fotolister fra arkeologisk feltarbeid til MusitFotoArkiv 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Steinar Kristensen 

Beskrivelse: Fotografiene som tas under feltarbeidet bør importeres til den såkalte fotolista i 
MusitFotoArkiv. Målet tilfører mer funksjonalitet i fotobasen og effektiviserer arbeidet med å 
overføre data fra felt til museum.  
 
Kommentar: Tiltaket var mål 7 i 2014. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Gjennomgå felt i fotolisteapp. og 
"mappe" dem mot feltene i 
fotolista 

1. feb. Kristensen Kristensen, 
Stabel 

Museene 

D2 Lage importfunksjon for data fra 
fotoapp. til fotoliste 

1. mai Kristensen Kristensen, 
Stabel 

1 mnd. 

 
Mål K7-U: Utvikler importfiler/-skript for Intrasis-data 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Espen Uleberg 

Beskrivelse: Intrasis benyttes av alle museene ved arkeologiske utgravinger, og for å lette dataflyt 
fra felt til forvaltning må det lages et importskript som automatisk "mapper" felt i Intrasis til felt i 
MusitArkeologi 
 
Kommentar: Tiltaket er en delvis videreføring av Mål 6 fra 2014: Utvikle importrutiner i 
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gjenstandsbasen for import av data fra Intrasis. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Beskrive og "mappe" innholdet i 
steinalderbasene, slik at de kan 
migreres til MusitArkeologi 

1. apr. Uleberg 
 

Uleberg, 
Jordal 

Museene 

D2 Utvikle og teste skript på relevante 
data 

1. des. Uleberg 
 

Uleberg, 
Jordal 

Usikker! 

 

Mål N10: Utvikle magasinmodul(er) innen naturhistorie 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Prestø? 

Beskrivelse: Det er et uttrykt ønske fra mange samlinger om å få tilgang til en magasinmodul som 
viser hvor objektene er lagret i samlingene. Dette ble utviklet for til NHM i tilknytning til et 
flytteprosjekt, og bør overføres til de andre applikasjonene der det er behov for dette. Dette kan 
være første skritt på veien til å utvikle en forvaltningsmodul. 
 
Kommentar:  

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Magasinmodulen implementeres i 
MusitZoologi 

1. jun. Rindal Søli, 
Prestø?, 
Hårsaker?, 
Glenndal 

1 mnd. 

 
Mål N11: Feltregistreringsapplikasjoner/-moduler for botanikk 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Bendiksby? 

Beskrivelse: Det er ønskelig at dataflyten fra felt til database skjer digitalt hele veien. I dag er den 
ofte innom et analogt trinn, der man tar notater i en feltdagbok eller lignende. For å effektivisere 
samlingsforvaltningen er det uttrykt et ønske om å utvikle en feltapplikasjon som gjør det mulig å 
ha en heldigital dataflyt. 
 
Kommentar:  

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Analysere behov og kartlegge 
eksisterende verktøy for en 
heldigital dataflyt 

1. apr. Rindal Bendiksby, 
Timdal 
Martinsen 

Museene 
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Utredning 

Mål K9: Migrere alle data i MusitNumismatikk til MusitArkeologi 

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Torkel Johansen 

Beskrivelse: Dette tiltaket vil gjøre at numismatika også kan bruke samme moduler for magasin og 
konservering som det andre, arkeologiske materialet. Det vil også være viktig for å kunne se 
myntfunn sammen med andre arkeologiske funn. 
 
Kommentar: Da mynt- og medaljebasen ble ferdigstilt skulle den benytte samme skjema som 
arkeologibasen for registrering av sted. 

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Nedsette en arbeidsgruppe 
bestående av numismatikere, 
arkeologer og utviklere for å 
utarbeide en plan for hvordan 
dette migrerings-arbeidet kan 
gjennomføres  

1. sep. Johansen Johansen, 
Uleberg, 
Glenndal, 
Jordal 

Museene 

 

Mål K 12:  

Prosjekteier: Daglig leder  

Prosjektleder: Torkel Johansen 

Beskrivelse: Gjennomføre seminar om dokumentasjonshåndtering. Det er mer dokumentasjon 
som er skapt digitalt, og det er behov for å se på hvordan digitale innmålinger, arkivmateriale, 
fotografier og gjenstander kan lagres og gjøres felles tilgjengelig. Arbeidet blir et viktig innspill til 
ny IT-arkitektur. 
 
Kommentar:  

# Delmål Frist Ansvar Deltakere Ressurser 

D1 Gjennomføre seminar 1. mar. Johansen, 
Uleberg 

Johansen, 
Uleberg 

Museene 
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Referat fra fellesmøte for koordineringsgruppene Kulturhistorie og Naturhistorie 12. 
november 2014 10:00-15:00 
 
Deltagere: Wenche Brun (AM), Jarle Ebeling (DS), Stian Finmark (RA), Karstein Hårsaker 
(VM), Sonja Marie Innselset (UM), Torkel Johansen (VM), Roger Jørgensen (TMU), Geir 
Mathiassen (TMU), Eirik Rindal (NHM), Jenny Smedmark (UM), Espen Uleberg (KHM, 
referent) 
 

1. Diskusjon og innspill til strategidokumentet 
Det var ønske om at strategidokumentet skulle ha vært tydeligere når det gjelder hva 
som skal være MUSITs mål framover. Samlinger som ikke har databaseløsninger 
innenfor MUSIT bør prioriteres framfor arbeid med nettløsninger for eksisterende 
applikasjoner. Det er behov for å klargjøre hva som ligger i at MUSIT har som oppgave 
å tilrettelegge for deling av data. Kulturhistorie er helt avhengig av at MUSIT følger 
opp arbeidet med nettsider. Løsningene med Artsdatabanken og Gbif dekker ikke 
behovene for alle sider ved de naturhistoriske samlingene. Samarbeidet med 
Artsdatabanken og særlig Gbif bør kunne utvides, slik at nettsidene ble bedre. Et 
alternativ er at midlene som museene har til nettsatsing blir brukt innenfor MUSIT slik 
at unimus.no blir et felles sted hvor universitetsmuseene presenterer seg på nett.  Det er 
også behov for et felles kontaktpunkt for eksterne aktører som vil ha tilgang til data fra 
MUSIT. 

Det var også diskusjon om hva godt fungerende løsninger innebærer. Det at tilgang på 
web og mobile plattformer er et kriterium for om en dataløsning er godt fungerende 
kan leses som at løsningen også innebærer nettpublisering. Det er antagelig ikke ment 
slik, men heller at det skal være web-baserte grensesnitt til applikasjonene for dem 
som er pålogget som interne brukere. 

2. Videre arbeid med anbefalingene i Virksomhetsanalysen 
Fra virksomhetsanalysen er det trukket ut tre hovedpunkter for videre arbeid: 

i. å etablere et felles kvalitetssystem med felles begrepsapparat og 
rollebeskrivelser 
Styret mente (referat fra styremøte 13.06.2014) at (i) er en oppgave for UHR-M 
og museene. Oppgaven kan løses ved å liste opp hvilke som hører til de ulike 
stillingene ved museene heller enn å tilstrebe at samme stillingsbenevnelser blir 
brukt ved alle museer. En grunn til dette er at større museer har mer 
spesialiserte stillinger med egne oppgaver mens ved mindre museer vil hver 
stilling kunne ha ansvar for en rekke oppgaver. 

ii. å gjennomgå porteføljen av eksisterende IT-løsninger i museene  
Museene har for ikke lenge siden sendt inn en oversikt til MUSIT over systemer 
som er i bruk. Koordineringsgruppene ser det som viktig at antall applikasjoner 
i bruk ved museene er begrenset. Dette kan en oppnå ved at alle museene bruker 
samme dataløsning for samme type samling. 

iii. å gjennomføre en informasjonsanalyse av arbeidsprosessene i 
samlingsforvaltningen 
Dette er et viktig arbeid, og som må gjøres i sammenheng med innføring av ny 
IT-arkitektur. 
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3. Handlingsplan 2015 – 2016 
Det var sendt ut forslag til handlingsplan 2015 – 2016. Handlingsplanen skal gjenspeile 
MUSITs overordnede mål slik de er uttrykt i vedtektene og styrets strategi. Det ble 
påpekt at en er i utakt siden handlingsplanen vedtas før strategi-dokumentet. Samtidig 
kan en regne med at det ikke gjøres mer enn justeringer i strategidokumentet før det 
vedtas, og dessuten ligger vedtektene fast. Møtet var derfor enig i å gjennomføre 
arbeidet med handlingsplanen. 

 
Diskusjonen dreide seg først om hvilke overordnede kriterier som skulle legges til 
grunn for prioriteringene. I samsvar med styrets føringer ble en enig om å ordne 
tiltakene i gruppene Fullføring, Migrering og Utvikling, i prioritert rekkefølge. Innspill 
fra DS ble også prioritert høyt fordi de innebærer en forenkling og effektivisering av 
det videre utviklerarbeidet. I prioriteringen settes kultur og natur opp annenhver gang 
innenfor gruppene. Videreutvikling av særlig zoologi for å håndtere flere 
organismegrupper er utviklingsarbeid, men prioriteres likevel høyt fordi det er lite 
arbeid som gjenstår før flere nye samlinger kan få MUSIT-løsninger. 
 
Det ble også ansett at å starte arbeidet med å utvide ZoologiApplikasjonen ville sende 
en viktig signaleffekt til eierne av denne typen data. Arbeidet med migrering av MA-
database ved UM vil strekke seg fram til høsten 2016 fordi UM vil bruke mye tid på å 
rydde og ordne dataene før migrering. Migrering av steinalderbaser kan gjøres ved å 
utarbeide importscript for gjenstandsbasen arkeologi. Kulturhistorie har også to 
punkter på planen som ikke vil kreve utviklerressurser i 2015 fordi 
koordineringsgruppa vil bruke det kommende året til å utrede og planlegge. Det 
gjelder migrering av data fra MusitNumismatikk til MusitArkeologi og gjennomføring 
av et seminar om håndtering av alle typer dokumentasjon knyttet til arkeologiske funn 
og undersøkelser. 
 
Det siste punktet henger nært sammen med arbeidet med ny IT-arkitektur. Innspillene 
om de etnografiske samlingene ble vurdert slik at museene kan arbeide videre med 
dette uten at det blir egne punkter på handlingsplanen denne gangen. Handlingsplanen 
skal gjelde for 2015 – 16 (vedlagt). 

4. Informasjon om pågående arbeid/prosjekt innen kultur- og naturhistorie med 
relevans for begge gruppene. 
Espen orienterte om at KHM samarbeider med USIT om et crowdsourcingsprosjekt for 
å gjøre topark tilgjengelig på nett. Det ble understreket at hensikten er digitalisering og 
dataregistrering med tanke på integrering i felles MUSIT-løsning når det kommer. 
Nyere utgravningsrapporter skal gjøres tilgjengelig på samme plattform.  
Eirik orienterte om at NHM dette året har startet med crowdsourcing for å registrere 
herbarieark.  

5. Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
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MUSIT: Årsrapport 2014 - Handlingsplan for kulturhistorie  
 

Innledning 
Utviklingsarbeidet innenfor kulturhistorie har i år hatt enda mer begrensete ressurser enn 
tidligere. Permisjon ved DUG har hatt store innvirkninger på hvor mye av arbeidet på 
handlingsplanen som kunne gjennomføres i år. Koordineringsgruppas prioriteringer ble derfor 
revurdert om høsten. Den kraftige reduksjonen av ressurser på kulturhistorisk side er viktig å 
ha med når en framover skal diskutere felles handlingsplaner og ressursfordeling mellom 
kultur- og naturhistorie.  
 
Reduksjonen av ressurser er kompensert ved at kulturhistorie har fått midler til arbeid ved 
museene i høst. En del av midlene går til seminarer om håndtering av dokumentasjon og om 
normering av termer for funnkategori, materiale og gjenstand. I høst er det gjennomført ett 
seminar hvor en gjennomgikk termlistene for funnkategori og materiale. Dette seminaret var 
meget vellykket, og resultatene brukes i arbeidet med normering nå i desember. 
Koordineringsgruppa vil at de gjenstående midlene brukes til et seminar til om normering. 
Det ble dessverre ikke mulig å gjennomføre seminaret om enhetlig håndtering av alle former 
for dokumentasjon i høst. Koordineringsgruppa ønsker derfor å gjennomføre dette seminaret 
tidlig i 2015.  
 
Fellesmøtene for de to koordineringsgruppene har fungert godt. Det var klart at det er flere 
punkter hvor en felles forståelse og felles satsing vil kunne gi mer effektivitet i det videre 
arbeidet. Det gjennomførte seminaret for databasekoordinatorer ved museene var også 
vellykket. Det bidrar i stor grad til å øke den gjensidige forståelsen for arbeidet med 
naturhistorie og kulturhistorie. 
Faggruppemøter er gjennomført i gruppene for feltdokumentasjon og gjenstandsbase, 
arkeologi. Det har også vært møter i forbindelse med migrering til felles løsning for 
etnografi/nyere kulturhistorie. 
 

Midler til kvalitetsheving fra RA. 
Mot slutten av 2013 søkte MUSIT om midler fra Riksantikvaren til kvalitetsheving av 
gjenstandsbasen for å oppdatere gjenstandsbasen med Askeladdens lokalitets-IDer. Arbeidet 
gjør det mulig å lenke Askeladden og de arkeologiske gjenstandsbasene.  
Tildelingen fra Riksantikvaren er på kr. 150 000. Universitetsmuseet i Bergen ved Sonja 
Innselset har tatt ansvar for å tilsette en person for å gjennomføre arbeidet. Halvdelen av 
midlene er brukt i vårhalvåret, og arbeidet for resten av midlene gjennomføres ved KHM i 
desember. Arbeidet er lagt opp slik at det gjøres arbeid i alle museenes databaser.  

Unimus.no  
I løpet av året er det kommet oppdateringer av unimus.no. Det er særlig den nye kartløsningen 
som er et godt løft for websiden. Eksport fra arkeologisøk er også oppdatert. Denne siden 
introduseres nå for studentene ved IAKH/UiO på kurset ARK4300 Arkeologisk 
databehandling som en god kilde til geotagget arkeologisk materiale. En felles webside for de 
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kulturhistoriske samlingene er viktig for museene, og en slik nærmest fullstendig nasjonal 
oversikt over arkeologiske gjenstander setter Norge i en særstilling. Videreføring og 
oppdatering av unimus.no er en avgjørende synliggjøring og et viktig suksess-kriterium for 
arbeidet i MUSIT. I nær framtid vil det være nødvendig å fase ut de flash-baserte løsningene 
for etnografi og mynt i portalen. 

 

Faggruppene 

Faggruppe feltdokumentasjon 
Det er kommet ny versjon av det felles dokumentasjonsprogrammet Intrasis. Faggruppa har 
derfor hatt innføring i ny versjon hos Intrasis i Lund, Sverige. Den har også arbeidet med nye 
maler og manualer til programmet.  
NIKU har tatt i bruk Intrasis på sine utgravninger. Det har derfor vært naturlig å fornye 
avtalen om at NIKU kan møte som observatør i faggruppe feltdokumentasjon. NIKU deltok 
første gang på møte i Stavanger i juni. I høst besøkte faggruppa NIKUs utgravning i 
Gamlebyen i Oslo.  

 

Faggruppe gjenstandsbase, arkeologi 
I løpet av våren er aksesjonsmodulen blitt detaljert beskrevet, programmert og testet. Museene 
har gjort nødvendig opprydding i basene, og aksesjonsmodulen implementeres hos alle 4. juni. 
Igjen har det vært et svært godt og effektivt samarbeid mellom faggruppe og DUG. 
Når det gjelder punkt 3 på handlingsplanen – Felles referanselister i gjenstandsbasen, 
arkeologi, er arbeidet støttet med ekstra midler fra MUSIT slik at gruppa kunne gjennomføre 
et seminar om normering av termer for funnkategori og materiale. På seminaret ble gyldige 
termer ved alle museene gjennomgått og ytterligere normert for å skape felles termlister. For 
midler fra MUSIT er Kristin Eriksen tilsatt ved KHM for å følge opp normeringsarbeidet ved 
å gå gjennom lister over brukte termer i gjenstandsbasene. Resultatet av hennes arbeid sendes 
hvert museum, og så vil DS implementere listene i 2015. 

 

Faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie 
Migreringen som ble ferdigstilt før påske innebærer en kraftig forenkling av databasedriften 
ettersom samlinger for etnografi og nyere kulturhistorie nå er samlet i en databaseløsning. 
Gruppa som har arbeidet med migrering av baser for etnografi og nyere kulturhistorie i 
Bergen og Tromsø har sett seg mer som en gruppe for gjennomføring av migreringen enn som 
en vanlig faggruppe. To personer har vært tilsatt ved museene i deler av 2013 og 2014 for å 
forberede og følge opp migreringene. 
Det gjenstår arbeid som å la all nettpublisering av samlingene bygge på denne nye løsningen, 
og det er rimelig at det vil komme innspill til videreutvikling.  
Det er avholdt ett møte i Tromsø der representanter fra Tromsø og Oslo deltok og en rekke 
innspill til det videre arbeidet ble sendt over til koordineringsgruppa. Innspillene danner 
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grunnlag for videre arbeid i 2015. Arbeidet er ikke av en slik art at det involverer DS i 2015 
og er derfor ikke med på neste års handlingsplan. 

 

Faggruppe konservering 
Modulen for konservering er ferdigstilt. I høst hadde faggruppa et møte for å evaluere 
kosnerveringsmodulen. Arbeidet tas videre i 2015 ved at rapportfunksjonen skal gjøres ferdig. 
Analyser og prøveuttak er med i denne modulen. «Forespørsel» skal også legges inn som en 
egen hendelse. Det gjøres i regelen en vurdering av gjenstandene i forkant av at det gid 
tillatelse til utlån, prøveuttak og analyse, og en slik hendelse vil knytte konserveringsmodulen 
enda bedre til utlånshendelsen i gjenstandsbasen.  
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Handlingsplan med årsrapportering for kulturhistorie 2014 
 
 
Mål 1: Videreutvikle felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for de arkeologiske 
samlingene 

 
 
Mål 2: Videreutvikle felles gjenstandsbase for etnografi og nyere kulturhistorie og 
migrere data 
Tiltak i 2014: Etnografi – migrering 
Beskrivelse: I 2013 er migrering av baser ved TMU og UM til felles plattform i hovedsak 
gjennomført. Det gjenstår en del arbeid med bl.a. overføring av bilder og noe utvidelse av selve 
applikasjonen, som må gjennomføres i 2014. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
etnografi og nyere 
kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

300  

Ressursinnsats museene (timer): KHM 50, TMU 100, UM 100, totalt 250 

Rapportering: Arbeidet er gjennomført. 

Prognose: Tiltaket er ferdigstilt. 
 
 
 
  

Tiltak i 2014: Aksesjonsmodul 
Beskrivelse: Aksesjonsmodul er påbegynt i 2013. Den vil ferdigstilles i 2014. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

450  

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

Rapportering: Ny aksesjonmodul ble implementert 4. juni. 

Prognose: Tiltaket er ferdigstilt. 
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Mål 3: Utvikle felles referanselister for de arkeologiske samlingene 
Tiltak i 2014: 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 

150  

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

Rapportering: Ved hjelp av ekstra midler fra MUSIT er det gjennomført ett seminar og en person 
er tilsatt ved KHM slik at arbeidet videreføres.  

Prognose: Første del av arbeidet med normering av termer for funnkategori og materialtermer i 
basene gjennomføres i høst. Faggruppa vil gjennomføre et normeringsseminar tidlig i 2015 for å 
avslutte arbeidet med materialtermer og dessuten arbeide med gjenstandstermer. 

 
 
 
Mål 4: Videreutvikle strekkodefunksjonaliteten i den arkeologiske gjenstandsbasen  
Tiltak i 2014: Strekkodefunksjonalitet 
Beskrivelse: Strekkoding er implementert i gjenstandsbasen ved KHM Det gjenstår å legge inn 
søkefelt for strekkoder. Dessuten skal det implementeres strekkoder ved TMU. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
etnografi og nyere 
kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

150  

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, TMU 100, totalt 200 

Rapportering: Søkefelt for strekkode er implementert hos KHM.  

Prognose: Tiltaket overføres til handlingsplan for 2015 
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Mål 5: Videreutvikle konserveringsmodulen i gjenstandsdatabasen, arkeologi og 
migrere konserveringsbaser 
Tiltak i 2014: Konservering – migrere databaser  

Beskrivelse: Ny konserveringsmodul ble ferdig i 2013. Det gjenstår rapportfunksjon og å migrere 
gamle konserveringsbaser. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
konservering 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

300 + 50 x 4 
500 

 

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

Rapportering: Ikke igangsatt i vår.  

Prognose: Tiltaket overføres til handlingsplan for 2015. 
 
 
 
Mål 6: Utvikle importrutiner i gjenstandsbasen for import av data fra Intrasis  
Tiltak i 2014: Konvertering/migrering av arkeologiske gjenstandsbaser 
Beskrivelse: Utvikling av importrutine fra Intrasis til gjenstandsbasen bidrar til bedre integrering 
av Intrasis i databasestrukturen. Dessuten vil en importrutine gjøre migrering mer effektiv. På 
grunnlag av oversikt over databaser og tilgjengelig arbeidskapasitet på museene skal faggruppa for 
gjenstandsbase, arkeologi prioritere rekkefølgen av konverteringene.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

300  

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

Rapportering: Ikke igangsatt 

Prognose: Tiltaket overføres til handlingsplan for 2015 
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Mål 7: Import av fotolister fra arkeologisk feltarbeid 

Tiltak i 2012/3: Import av fotolister 

Beskrivelse: Målet tilfører mer funksjonalitet i fotobasen og effektiviserer feltarbeid. DUG 
vil vurdere omfanget av dette arbeidet  
 
Import til fotolisten slik den er definert i fotobasen 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Faggruppen og DUG Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150  

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

Rapportering: Ikke igangsatt 

Prognose: Tiltaket overføres til handlingsplan for 2015 
 
 
 
Mål 8: Vurdering av omfang av annet ønsket arbeid 
Tiltak i 2014: DUG vurderer omfanget av punktene 
Beskrivelse: De følgende punktene er lavt prioritert og kan gjennomføres om det kreves små 
ressurser for gjennomføringen.  
Fotobase: - bla mellom fullformatbilder i basen 
Runebase: - åpne for innskriving og editering 
Top.ark. .- konvertere filer fra .tif-format til .pdf-format for å øke tilgjengelighet 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
etnografi og nyere 
kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

75  

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, TMU 100, totalt 200 

Rapportering: Museene har fått forespørsel fra DUG om pdf-versjoner 

Prognose: Runebasen overføres til en Accessbase, Resten av arbeidet utsettes  
 

 



1 
 

MUSIT: Årsrapport 2014 - Handlingsplan for naturhistorie  
 

Innledning  
Det har vært store endringer i sammensetningen av koordineringsgruppen for naturhistorie i 
2015. Ved årets begynnelse kom det inn to nye medlemmer til koordineringsgruppen fra UM 
og NHM, og da Solveig Bakken (VM) trakk seg som leder etter vår semestret (for å unngå en 
dobbeltrolle i styre og koordineringsgruppe) fikk gruppen ett nytt medlem fra VM og ny leder 
fra NHM. Dette har gjort 2014 til et år med omstillinger.  Koordineringsgruppen har benyttet 
videomøter ved flere anledninger i 2014, dette har vært vellykket og er noe som kommer til å 
videreføres i 2015. 

Overgangen til UTF-8 (Unicode) ble gjort i løpet av høsten og medførte stans i utviklingen av 
databaseapplikasjonene igjennom sommeren og høsten. Overgangen har vært vellykket og er 
en viktig oppgradering av funksjonaliteten til MUSIT-basene. 

Det ble avholdt et MUSIT-seminar på Gardermoen i begynnelsen av april. Dette er en viktig 
milepæl i løpet av året og ble benyttet til en langspurt for å få fortgang i flere pågående 
prosjekter. Dermed fikk man plutselig migrert en masse data og tatt i bruk nye applikasjoner 
ved flere museer. 

Importarket 

Utfordringer 

Det er noen spesielle utfordringer knyttet til samspillet med de eksterne aktører 
Artsdatabanken (Artsnavnebasen) og Gbif. Selv om det kanskje kan sies at utfordringene er 
større ved de eksterne aktørene enn ved MUSIT, så vil våre brukere forvente at dette 
samspillet fungerer sømløst.  

Artsnavnebasen. Uten gode navnelister vil ikke brukerne oppleve at MUSIT applikasjonen 
fungerer optimalt. Artsdatabanken er leverandør av artsnavnebasen og artslistene utarbeides 
av eksperter, ofte ansatt ved museene. Det er et betydelig potensiale for å forbedre fremdriften 
av arbeidet med artsnavnlistene og MUSIT bør i 2015 være mer aktive ovenfor 
Artsdatabanken. 

GBIF. Gbif oppfattes som den viktigste portalen for deling av data fra museene til 
omverdenen.  Når dataene fra MUSIT ikke presenteres korrekt eller blir oppdatert raskt nok, 
oppfattes det fort som en svakhet ved MUSIT applikasjonene av brukerne. Det er spesielle 
utfordringer knyttet til koordinatformater og presentasjon av georeferert materiale. 

 

Faggruppene 

Det er pr nå 2 aktive faggrupper inne naturhistorie; «Sopp og Lav» & «Entomologi».  

Sopp og Lav 
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Det ble sendt ut et brev til alle museene den 29. august med beskjed om at alle soppdataene 
når var samlet i MUSIT. Dette er en stor milepæl og markerer slutten på arbeidet med en sopp 
applikasjon for denne gang.  

Innenfor lav har TMU og VM tatt i bruk den nye applikasjonen. For at UM og NHM skal 
kunne ta den i bruk gjenstår det fremdeles litt utviklingsarbeid. Det ligger en utfordring i 
analysemodulen (dvs. der resultatene av de kjemiske analysene av lav skal oppbevares), men 
når den er på plass vi den være en flott «show case» for å vise MUSIT styrker som et 
nasjonalt felles verktøy for samlingsforvaltning. Det vil bli en løsning som mange vil misunne 
oss. 

Entomologi 

Det ble gjort et stort migreringsløft før MUSIT seminaret både i Bergen og i Oslo, og dermed 
fikk entomologi applikasjonen en «flying start» på 2014. Parallelt med migreringen har man 
utviklet og tilpasset applikasjonen til faggruppens krav. Entomologi-applikasjonen tok 
utgangspunkt i karplante-applikasjonen og man har tilpasset denne til entomologenes krav. 
Det har vist seg at arbeidsprosessene innen entomologi er ganske forskjellige fra botanikernes 
og dermed har det krevd endringer av noe omfattende karakter for å få dette på plass. 

Entomologiapplikasjonen er i aktiv bruk ved BM, ved NHM er alle unntatt en delsamling 
migrert (sommerfugler) og den siste rest av migrasjonsarbeidet er påbegynt. Ved VM og 
TMU er migrasjonsarbeidet påbegynt. 

Det gjenstår noe utviklingsarbeid før applikasjonen er ferdigstilt, men progresjonen er god. 

 

Årsplanen for 2014 hadde følgende prioriterte oppgaver: 

 
1. Videreutvikling av entomologiapplikasjon og migrering av data. Prioritet 1.  
Entomologi-appen er videreutviklet, dog ikke ferdigstilt og store mengder med data er migrert. 
Arbeidet har hatt god fremgang i 2014 og vil fortsette i 2015. 
 
2. Videreutvikling av sopp og lavapplikasjon og migrering av data. Prioritet 1.  
For sopp er arbeidet nå fullført og for lav er vi godt i gang med utvikling og migrering. 
 
3. Videre arbeid med etikett-format/-utskrift innenfor botanikk. Prioritet 2.  
Her gjenstår det noe arbeid, og det bør vurderes om man ikke skal ta i bruk kommersielle 
løsninger. 
 
4. Etablere ei ekspertgruppe for drift og koordinering av samlingsforvaltning. Prioritet 2.  
Databasekoordinatorene hadde sitt første fellesmøte i slutten av november over to dager, der 
mange viktige temaer ble diskutert. 
 
5. Virksomhetsanalyse. Prioritet 1.  
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Virksomhetsanalyse ble presentert for styret rett før sommeren. Det er viktig i 2015 at 
anbefalingene fra denne følges opp. 
 
6. Moser – innledende vurderinger. Prioritet 2.  
Her har man kommet lengre enn man så for seg ved årets begynnelse. Applikasjonen ble 
grundig testet ved VM og TMU og er nå tatt i bruk ved VM, TMU og for nytt materiale ved 
NHM. Det gjenstår å migrere samlingene ved NHM og UM og å ta den i bruk for alt materiale 
ved UM.  
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: D-SAK 05/4-2014 

FRA: SEKRETARIAT 

TEMA: ORGANISERING AV IT-ARKITEKTUR-PROSJEKTET 

DATO: 3. DESEMBER 2014 

 

 

Innledning 

Gjennomføring av IT-arkitekturprosjektet for MUSIT blir en sentral oppgave for styret de 
neste årene. Styret vil i møtet innlede diskusjonen om hvordan oppgaven skal løses, og Tor 
Holmen er bedt om å dele noen innledende tanker rundt hvordan dette best kan gjøres. 

  

Noen spørsmål til diskusjon 

Hvordan skal prosjektet organiseres? Hvem skal ut gjøre styringsgruppe, prosjektledelse, fag-
/ekspertgrupper? 

Hvilke forberedelser/ undersøkelser må gjøres før (hoved)prosjektet settes i gang? Skal man 
(igjen) undersøke om det finnes andre (kommersielle) samlingsforvaltningssystem som kan 
gjøre jobben? 

Skal man hente inn ekstern støtte/ hjelp i styringen av prosjektet? 

Skal man opprette et pilot-/ forprosjekt? 

Skal man inngå et samarbeid om utviklingen med andre institusjoner/ museer/ land / EU? 

Skal noen av dagens løsninger fases (helt) ut / inngå i andre løsninger? 

 

 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: D-SAK 06/4-2014 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: BUDSJETT, REGNSKAP OG PROGNOSE 1. DESEMBER 2014 OG FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 

DATO: 3. DESEMBER 2014 

 

Budsjett, regnskap og prognose per 1. desember 2014 og budsjettforslag 2015 
 

 Budsjett Regnskap Prognose Budsjett 2015 Kommentar 

Inntekter 
 

  
  

UiO 2 841 2 841  2 841 3 266 Note 1 
UiB 2 023 2 023  2 023 2 326  
NTNU 2 023 2 023  2 023 2 326  
UiT 1 205 1 205  1 205 1 386  
UiS 516 516 516 594  
Overført fra tidligere år 433 433  433 -31 Prognose 
IT-arkitekturmidler (NTNU) 0 3 525 3 525 3 525 Note 2 
IT-arkitekturmidler 0 0 0 3 825 Note 3 
      
Sum inntekter 9 041 12 556  12 556 17 217  
      
Utgifter      
Lønn og drift, daglig leder 528 0 0 1 200  
Utviklingskostnader (USIT) 7 183 6 835  7 173 7 065  
Driftskostnader 900 1 083 1 083 1 150 Note 4 
IT-arkitekturprosjektet 0 0 0 5 000  
Reiser, møter m.v. 80 60 60 70 Note 5 
Virksomhetsanalysen 275 372 372 0  
Seminar, naturhistorie 75 76 76 75  
Seminar, kulturhisorie 0 0 0 75  
Prosjekt RA, kulturhistorie 150 72 150 0  
Ekstrasatsing kulturhistorie 0 0 100 85 Note 6 
Midler til strategiarbeid og 
uforutsette kostander 0 58 58 0  

Sum utgifter 
 

9 191 8 556 9 072 14 720 
 

 
Note 1 
Kontingenten økes med 15 % fra 1.1.2015. 
 
Note 2 
NTNU har allerede betalt inn sin del av IT-arkitektur-oppgraderingen for alle tre årene. Årlig bidrag er 1 175. 
Summen blir i sin helhet overført til 2015. 
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Note 3 
Summen er de årlige innbetalingene fra de andre universitetene: UiO: 1 650, UiB : 1 175, UiT : 700 og UiS: 300. 
 
Note 4 
Overskridelsen i 2014 skyldes i det store og hele merarbeid på ca. 115 timer i databasegruppa ved 
overgangen til Unicode. I totalsummer ligger det også inn kjøp av programvare til utvikling av Unicode-
komponenter på 11 000 NOK. 
 
Note 5 
Inneholder nå også reise for eksterne styremedlemmer til styremøter og leie av møterom på Gardermoen. 
 
Note 6 
Styreleder har godkjent bruk av inntil 185 000 til to seminarer og arbeid med felles referanselister innen 
kulturhistorie. Kun ett av seminarene og arbeid med deler av referanselistene er gjennomført i 2014. 
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