
Oslo, 15.2.2013 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes den 21. februar, kl. 11.00–12.00 som telefonmøte. 
 
Saksliste 
V-sak 01/1-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.12.2012 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
V-sak 02/1-13 Forslag til handlingsplan for kulturhistorie for 2013 
 Sakspapirer: Handlingsplanen 
 Forslag til vedtak: Handlingsplanen for 2013 godkjennes. 
 
V-sak 03/1-13 Årsberetning for 2013 
 Sakspapirer: Utkast til årsberetning 
 Forslag til vedtak: Årsberetningen vedtas. 
  
O-sak 04/1-13 Utredning av ny IT-arkitektur for MUSIT 
 Sakspapirer: Utredningen, saksnotat og referat fra koordineringsgruppa i naturhistorie (Sak 

03/13) 
 
O-sak 05/1-13 Evalueringen av MUSIT 
 Muntlig orientering om arbeidet med evalueringen 
 
D-sak 06/1-13 Arbeid med rangerte tiltak i et fireårsperspektiv 
 Sakspapirer: Saksnotat og referat fra koordineringsgruppa i naturhistorie (Sak 04/13) 
 
D-sak 07/1-13 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 
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Oslo, 19.12.2012 
Referat fra styremøtet i MUSIT 10.12.2012 
 
 
Arne Bjørlykke (NHM), Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), 
Susan Matland (KHM), Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). 
 
 
Styret godkjente at Karl Frafjord (TMU) møtte for Marit Hauan og at Mari Høgestøl (AM) møtte for Arne 
Johan Nærøy. Henrik von Achen (UM), Siri Jansen (UiB) og Lars Oftedal (UiO) var forhindret fra å møte. 
 
 
Saksliste 
V-sak 01/4-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 20.9.2012 

 Referatet ble godkjent. 
 
O-sak 02/4-12 Orienteringer om pågående evalueringer/utredinger 
 Gruppen nedsatt av UHR M som skal evaluere MUSIT hadde sitt første møte den 10.12.2012 

(etter dette styremøtet). Det var således lite å melde om gruppen. 
 Gruppen nedsatt av MUSIT for å utrede ny IT-arkitektur hadde sitt første møte 14.11.2012 

og vil i januar besøke utvalgte museer i Sverige for å innhente informasjon om pågående, 
relevante utviklingsprosjekter der. 

 
V-sak 03/4-12 Kulturhistorie: Årsrapport for 2012, forslag til handlingsplan for 2013 og referat fra siste 

møte i koordineringsgruppa 
 Styret tar den foreløpige handlingsplanen for 2013 til etterretning. Endelig handlingsplan 

behandles i neste styremøte.  
 
V-sak 04/4-12 Naturhistorie: Årsrapport for 2012, og forslag til handlingsplan for 2013 og referat fra siste 

møte i koordineringsgruppa 
 Vedtak: Handlingsplanen for 2013 ble godkjent. For å bedre kunne prioritere på tvers av 

kultur- og naturhistorie, ber styret begge koordineringsgruppene om å utarbeide hver sin 
oversikt over rangerte tiltak, der man (i) kort beskriver og begrunner viktigheten av tiltaket, 
(ii) anslår timeforbruk for både museer og Musit og (iii) foreslår i hvilken tidsperiode (hvilke 
år) tiltakene bør gjennomføres. Styret ber om at oversiktene dekker et fireårsperspektiv og at 
de skal ferdigstilles for behandling i styremøtet den 6. juni. 

  
V-sak 05/4-12 Utkast til forslag til budsjett for 2013 
 Vedtak: Forslag til budsjett ble godkjent. 
 
V-sak 06/4-12 Forlengelse av gjeldende MUSIT-avtale 
 Vedtak: Styret foreslår overfor årsmøtet at nåværende MUSIT-avtale forlenges ut 2013. 
 
V-sak 07/4-12 Heldagsseminar innen naturhistorie 
 Vedtak: Styret bevilger kr. 75 000 til et heldagsseminar innen naturvitenskap. Midlene 

bevilges fra posten "ekstrasatsing innen naturhistorie" i MUSITs budsjett. 
 
D-sak 08/4-12 Videre arbeid i faggruppe portalisering 
 Faggruppa legges ned og styret takket gruppa for godt utført arbeid. Som ledd i oppfølgingen 

av gruppas arbeid ber styret sekretariatet om å utforme et brev som sendes hvert museum, 
der museene blir bedt om å ta stilling til om bilder man tilgjengeliggjør i MUSIT kan 
lisensieres for bruk gjennom en felles Creative Commons-lisens. Videre avklaringer rundt 
fotopolicy og ev. utvikling av egne portaler følges opp av koordineringsgruppene. 
Koordineringsgruppen innen naturhistorie vil diskutere det siste punktet om egne portaler på 
sitt seminar i februar. 
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V-sak 09/4-12 Møteplan 2013 
 Vedtak: Møteplan for 2013 blir som følger: 
 Torsdag 21. februar (regnskap og årsberetning til årsmøtet; telefonmøte) 
 Torsdag 6. juni (tertialrapport og rapportering fra koordineringsgruppene 1. halvår; fysisk 

møte ved KHM) 
 Torsdag 28. november (budsjett og handlingsplaner påfølgende år; fysisk møte ved TMU) 
 Ved behov blir det et telefonmøte torsdag 19. september. 
  
D-sak 10/4-12 Eventuelt 
 Ingen saker ble meldt under Eventuelt. 
 
 
Jarle Ebeling 
referent 
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MUSIT: Handlingsplan for kulturhistorie med ressursforbruk for 2013 
 
Mål 1: Ferdigstilling av mål 3 fra Handlingsplanen 2012: Utvikle fane for konservering i 
gjenstandsbasen fra Handlingsplanen 2012. 

Tiltak i 2012/3: Ny fane for konservering  

Beskrivelse: Ny konserveringsbase integreres i gjenstandsbase arkeologi. Konserveringsfanen skal 
inneholde nødvendige felter for registrering av informasjon om konservering. Tiltaket vil 
ferdigstilles primo februar. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 
konservering 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

100 73 000 

Rapportering:  
 
Mål 2: Ferdigstilling mål 6 fra handlingsplanen for 2012: Videreutvikling av fotobasen for 
kulturhistorie 

Tiltak i 2012/3: Videreutvikle applikasjonen 

Beskrivelse: Målet er en videreføring av mål 3 fra handlingsplan for 2011. I 2011 ble seks av tolv 
delmål gjennomført. Faggruppe foto skal følge opp gjennomføringen av de punktene som nå er 
vedtatt. 
 
De viktigste delmålene er: 
• Overføring av raw-filer til basen 
• Funksjon for å telle antall treff ved søk i basen 
• Felt for fritekstsøk i søketreet til fotobasen 
• Filnavn følger bildet når det hentes ut fra basen 
• Valglister for perioder og nedtrekksmeny for roller  
 
Tiltaket vil ferdigstilles i løpet av første halvår 2013. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppen og DUG Faggruppen og DUG Timer Kroner 

250 182 500 

Rapportering:  
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Mål 3: Utvikle felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for de arkeologiske samlingene 
 
Tiltak i 2013: Konservering – migrere databaser  
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 

150 109 500 

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

Rapportering: 

Prognose:  

Tiltak i 2013: Aksesjonsmodul 
Beskrivelse: Aksesjonsmodul gjenstår for å få dekket den grunnleggende gjenstandshåndteringen 
ved de arkeologiske samlingene. Faggruppa vil utarbeide en kravspesifikasjon som tar hensyn til 
arbeidsflyten ved alle museene og også i størst mulig grad andre kulturhistoriske samlinger. 
Omfanget av den arkeologiske tilveksten gjør at det arkeologiske materialet prioriteres.   

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

300 219 000 

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

Rapportering:  

Prognose:  

Tiltak i 2013: Strekkodefunksjonalitet 
Beskrivelse: Strekkoding av gjenstander vil gjøre logistikken for museenes håndtering av 
gjenstander mer effektiv. Museene vil beskrive gjenstandsflyt og klarlegge hvor ytterligere 
funksjonalitet knyttet til avlesing av strekkoder vil gjøre arbeidet ved museene mer effektivt.  
Dette kan særlig gjelde ved flytting, revidering og større utlån.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150 109 500 

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

Rapportering:  

Prognose:  
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Mål 4: Konvertering til modul for konservering i gjenstandsdatabasen, arkeologi 
 
Tiltak i 2013: Konservering – migrere databaser  

Beskrivelse: En ny konserveringsmodul er utviklet i gjenstandsbase arkeologi. Testing av 
modulen startet i november 2012. Den skal etter planen settes i produksjon medio februar. Deretter 
skal eksisterende konserveringsbaser migreres. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
konservering 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150 109 500 

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

Rapportering:  

Prognose: 
 
 
Mål 5: Etnografi/nyere kulturhistorie  
 
Tiltak i 2013: Etnografi  –  endringer i applikasjon 

Beskrivelse: Målet er en felles løsning for etnografi/nyere kulturhistorie basert på den eksisterende 
gjenstandsbase for etnografi ved KHM. Faggruppa skal lage en behovsbeskrivelse som viser de 
nødvendige endringene. 

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

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

200 146 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 200, TMU 200, UM 200, VM 200, totalt 900 

Rapportering:  

Prognose:  
Tiltak i 2013: Etnografi  –  migrering av baser ved UM og TMU 

Beskrivelse: Når behovsbeskrivelsen er ferdig skal arbeidet med mapping av eksisterende baser 
ved UM og TMU igangsettes. Deretter skal basene migreres.  

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

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

200 146 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 200, TMU 200, UM 200, VM 200, totalt 900 

Rapportering:  

Prognose:  
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Mål 6: Konvertering/migrering  
 
Tiltak i 2013: Konvertering/migrering av arkeologiske gjenstandsbaser 
Beskrivelse: Museene har sendt inn oversikt over databaser som skal migreres. Utvikling av 
importrutine fra Intrasis til gjenstandsbasen vil gjøre migreringen mer effektiv. På grunnlag av den 
innsendte oversikten over databaser skal faggruppa for gjenstandsbase, arkeologi prioritere 
rekkefølgen av konverteringene.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

150 109 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 200, TMU 200, UM 200, totalt 600 

Rapportering:  

Prognose:  

Tiltak i 2013: Konvertere TMUs magasinbase 
Beskrivelse: Magasinbasen ved TMU skal migreres slik at TMU kan ta i bruk magasinmodulen i 
arkeologiapplikasjonen  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

50 36 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 200, TMU 200, UM 200, totalt 600 

Rapportering:  

Prognose:  

Tiltak i 2013: Konvertering/migrering  
Beskrivelse: I top.ark.-basen blir det nå lagret filer i PDF-format. VM har meldt inn behov for 
konvertering av eldre .TIFF- filer i topark-basen til PDF-filer. Det er noe usikkert hvor mye DUG-
arbeid dette vil innebære. 

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

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

75 54 750 

Ressursinnsats museene (timer): VM 100, totalt 100 

Rapportering:  

Prognose:  
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Handlingsplanen presenterer hovedpunktene i forslag til handlingsplan for 2013.  
 
Andre tiltak  
Oppgave i 2013:I tillegg til de ovenfor nevnte punktene som involverer DUG er det også tiltak 
som krever større innsats ved museene, men ikke er DUG-arbeid. Noen av disse er påbegynt i 
2012 og blir gjennomført i 2013. Andre ble ikke gjennomført i 2012 på grunn av manglende 
ressurser ved museene. 

- Rydding i dublettoppføringer av gjenstander 
- Innlasting av litteraturreferanser for gamle tilvekster 
- Innlasting av navn i feltene "katalogisert av" og "dato" for gamle tilvekster (påbegynt 

2012) 
- Oppdatering av koordinatangivelser (påbegynt 2012) 
- Oppdatering av presisjonsnivåfeltet i henhold til nye termer (påbegynt 2012) 
- Innlasting av fellesopplysninger der disse er tomme  
- Innlasting av hele katalogtekster i fellesopplysninger og gjenstandsopplysninger 
- Rydding i UNUM-poster  
- Rydding av manglende undernummer   

 
Humanosteologi. Koordineringsgruppa foreslår å nedsette en faggruppe for humanosteologi i 
2013. 
 
Feltdokumentasjon. Koordineringsgruppa støtter forslaget fra Faggruppe feltdokumentasjon om 
å sette av ett månedsverk til innlegging av felles maler for feltundersøkelser i Intrasis. 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 03/1-2013 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2012 

DATO: 15. FEBRUAR 2013 

CC:  

Årsberetning MUSIT 2012 
 
1. Virksomheten 
2. Styret 
3. Økonomi og regnskap 
4. Evalueringer og utredninger 
5. Hva er oppnådd i 2012 
 

1. VIRKSOMHETEN 
Samarbeidet om Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er nedfelt i en avtale mellom 
Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet 
i Tromsø og Universitetet i Stavanger. Formålet med samarbeidet er å drifte, vedlikeholde og 
videreutvikle felles databaseløsninger og datasystem for universitetsmuseene i Norge. MUSIT består av 
et styre, to koordineringsgrupper og en rekke faggrupper som opprettes og legges ned etter behov. 
Den daglige driften av samarbeidstiltaket ivaretas av Drifts- og utviklingsgruppen (DUG), som er 
organisert som en egen enhet ved Universitetet i Oslo Senter for informasjonsteknologi. 

2. STYRET 
For perioden 1.1.2012 til 31.12.2012 bestod styret i MUSIT av følgende personer: 
 

• Henrik von Achen (Universitetsmuseet i Bergen)  
• Arne Bjørlykke (Naturhistorisk museum)  
• Axel Christophersen (NTNU Vitenskapsmuseet) 
• Anne K. Dahl (NTNU)  
• Marit Hauan (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)  
• Siri Jansen (UiB)  
• Susan Matland (Kulturhistorisk museum)  
• Arne J. Nærøy (Arkeologisk museum) 
• Lars Oftedal (UiO) 
• Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder) 
• Nils Valland (Artsdatabanken, observatør) 

 
Styret har avholdt fire styremøter og et seminar om webpublisering og tilgjengeliggjøring i løpet av 
året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede prioriteringer, har styret vedtatt to 
handlingsplaner, én innenfor kulturhistorie og én innenfor naturhistorie. Referat fra styremøtene og 
handlingsplanene kan fås ved henvendelse til sekretariatet for MUSIT. 
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Per 1.1.2013 er ni personer tilknyttet Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT, hvorav én er i 30 %-, én i 
40 %-, én i 80 %-, én i 90 %- og resten i 100 %-stilling(er). Én person er midlertidig ansatt til juli 
2013, én har permisjon fram til 1. april og én slutter ca. 1. juni. 

3. ØKONOMI OG REGNSKAP 
Totalbudsjettet for 2012 var på 9,7 millioner kroner, hvorav kontingenten fra universitetene utgjorde 
8,6 millioner. Ved utgangen av 2012 er summen av ubrukte midler i MUSIT 592 000 kr. Dette 
skyldes i hovedsak permisjoner i driftsorganisasjonen. Timeprisen for UHR-oppdrag i 
driftsorganisasjonen USIT er p.t. 730 kr, en økning på 30 kr. fra 2012. 
 

4. EVALUERINGER OG UTREDNINGER 
Under § 9 om varighet av MUSIT-avtalen står følgende: 
 

Denne samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1 2010 og for en periode på to år. I løpet av denne perioden skal 
avtalen vurderes for evt. revisjon. Revidert avtale skal godkjennes av årsmøtet og ha tilslutning fra minst 
fire av museene. 

 
På denne bakgrunn har UHR M i 2012 nedsatt en gruppe som skal evaluere MUSIT med tanke på en 
revisjon av avtalen. Gruppen har fått følgende mandat av UHR M, og skal evaluere: 
 

• om MUSIT har oppnådd målsettingene i formålsparagrafen (§1) 
• om MUSIT har hatt en balansert innsats mellom fagområdene og museer 
• forholdet mellom styre, koordineringsgruppene og de enkelte prosjektene 
• ledelsen i MUSIT og forholdet til styret 

 
Gruppen består av 
 

• Freddy Barstad, leder (NTNU IT) 
• Susan Matland (Kulturhistorisk museum) 
• Per Ryghaug (Norges geologiske undersøkelse) 
• Solveig Bakken, sekretær (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 
Evalueringsgruppen forventes å ha ferdig sin rapport i løpet av første halvår 2013. 
 
I tillegg til evalueringen bestilt av UHR M nedsatte styret for MUSIT en gruppe som fikk i oppdrag å 
utrede IT-arkitekturen i MUSIT. Utredningen ble ferdigstilt 4. februar i år, og vil inngå som en del av 
evalueringen av MUSIT. Gruppen som utredet IT-arkitekturen bestod av representanter for 
museene, Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT, USIT og NTNU IT. 
 

5. HVA ER OPPNÅDD I 2012 
Etter ønske fra styret i MUSIT ble det avholdt et seminar om tilgjengeliggjøring og webpublisering 
av universitetsmuseenes samlinger. Seminaret ble avholdt 23. mai i Stavanger med godt oppmøte 
og stort engasjement fra ulike deler av MUSIT. Programmet på seminaret besto av foredrag og 
innlegg om mulige forbedringer i dagens MUSIT-portaler, bruk av universitetsmuseenes data i 
eksterne portaler (som Norgeshistorie på nett og Europeana) og som Open (Linked) Data i 
internasjonal forskningssammenheng. 
 
På bakgrunn av seminaret nedsatte styret en utvidet faggruppe som bl.a. skulle foreslå hvilke 
samlinger MUSIT skulle prioritere å publisere i egne og eksterne portaler, og utrede et forslag til 
felles fotopolicy for museene. En rekke initiativ er satt i gang på bakgrunn av faggruppens arbeid, 
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og MUSIT sendte et brev til alle museene hvor de blir bedt om å avklare sitt forhold i forbindelse 
med webpublisering av foto. Museene har frist til 1. mars 2013 å svare på brevet. 
 
Innenfor naturhistorie 
Den 8. mai ble en milepæl i MUSIT-samarbeidet nådd i og med at alle universitetsmuseenes 
karplantesamlinger for første gang ble samlet i én database. Databasen inneholder ca. 1,1 millioner 
belegg. Faggruppen for karplanter, fagmiljøene ved museene og utviklere i MUSIT har gjort en 
kjempeinnsats med å få dette til. 
 
Karplantedatabasen danner utgangspunktet for en omforent sopp- og lavadatabase som er under 
(videre)utvikling. Soppsamlingene ved to av museene, NTNU Vitenskapsmuseet og Naturhistorisk 
museum, ble migrert til den nye sopp- og lavdatabasen i 2012. 
 
Databasen og applikasjonen for entomologi/ insekts-samlingene ved museene, som ble utviklet i 
2012, testes på reelle data i disse dager. 
 
Faggruppen som har vært nedsatt for å utarbeide en behovsbeskrivelse og første kravspesifikasjon 
til en felles forvaltningsmodul innen naturhistorie leverte sin rapport i fjor. Rapporten har vært fulgt 
opp av et vellykket seminar i februar 2013. Koordineringsgruppen vil vurdere hvordan man best 
går videre med dette arbeidet basert på rapporten og innspillene på seminaret. 
 
Innenfor kulturhistorie 
Den felles arkeologiske gjenstandsbasen har fått utvidet funksjonalitet som gjør at stadig flere 
brukere og seksjoner ved museene tar den i bruk, bl.a. magasinforvaltere og konservatorer. Basen 
inneholder per i dag ca. 1,4 millioner gjenstandsposter, hvorav ca. halvparten publiseres på web. 
Gjenstandsbasen har også i 2012 fått lagt til ny funksjonalitet for å støtte opprydnings- og 
kvalitetssikringsarbeidet ved museene, f.eks. så har man tatt i bruk en felles tabell for 
stedsinformasjon, inkludert koordinater (geotagging). 
 
I tillegg til den arkeologiske gjenstandsbasen har det blitt arbeidet med applikasjonene for 
topografisk arkiv og fotobasen i MUSIT, og begge applikasjonene har fått utbedret funksjonalitet. 
 
Som ledd i det å gjøre museenes samlinger kjente og tilgjengelige på web, har det blitt gjort et 
forarbeid som gjør det mulig å søke opp innholdet i samlingene gjennom Google-søk. Først ute 
med dette var numismatikksamlingene. 
 
 
Vedtaksforslag: Årsberetningen vedtas. 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: O-SAK 04/1-2013 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: UTREDNING AV NY IT-ARKITEKTUR FOR MUSIT 

DATO: 11. FEBRUAR 2013 

CC:  

Ny IT-arkitektur 
 
Sekretariatet for MUSIT legger ikke opp til noen inngående diskusjon av utredningen nå, men 
foreslår at den ses i sammenheng med evalueringen av MUSIT, og tas opp i styremøtet den 6. juni 
2013. 
 
Utredningen er mottatt positivt av koordineringsgruppene og er gjort tilgjengelig for medlemmene 
i evalueringsgruppen. 
 
Anbefalingene fra gruppen er oppsummert i følgende punkter: 
 
• Framtidens IT-løsning skal ikke være et monolittisk system som inneholder alle moduler og 

komponenter 
• IT-løsningene skal bygges på en tjenesteorientert flerlagsarkitektur (SOA), og bør i hovedsak 

være Web-baserte 
• Man bør gå bort fra mange databaseløsninger med samme eller tilsvarende funksjonalitet til en 

mer ensartet tjenesteorientert IT-arkitektur 
• Målet bør være samme type funksjonalitet – samme type IT-løsning – uavhengig av fagområde, 

for eksempel felles standardiserte løsninger for magasin, utlån/innlån, multimedia, fotografier, 
arkiv, etc. Dette kan innebære at museene må tilpasse sine eksisterende rutiner. 

• En .NET-basert tilnærming anbefales framfor en Java-basert der dette er hensiktsmessig 
 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: D-SAK 06/1-2013 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: ARBEID MED RANGERTE TILTAK I ET FIREÅRSPERSPEKTIV 

DATO: 11. FEBRUAR 2013 

CC:  

Prioritering av tiltak i et fireårsperspektiv 
 
I styremøtet i desember i 2012 (V-sak 04/4-12) vedtok styret følgende: 
 

For å bedre kunne prioritere på tvers av kultur- og naturhistorie, ber styret begge koordineringsgruppene 
om å utarbeide hver sin oversikt over rangerte tiltak, der man (i) kort beskriver og begrunner viktigheten 
av tiltaket, (ii) anslår timeforbruk for både museer og MUSIT og (iii) foreslår i hvilken tidsperiode (hvilke 
år) tiltakene bør gjennomføres. Styret ber om at oversiktene dekker et fireårsperspektiv og at de skal 
ferdigstilles for behandling i styremøtet den 6. juni. 

 
Lederne av koordineringsgruppene har følgende kommentarer til styrevedtaket: 
 

Koordineringsgruppene er i utgangspunktet svært positiv til at styret nå ønsker handlingsplaner 
som går over flere år. Dette behovet ble fremmet av koordineringsgruppen for naturhistorie i 2010 
med forslag om at det utarbeides 3-års planer i tillegg til mer detaljerte årlige handlingsplaner. 
Koordineringsgruppen for kulturhistorie har oppsummert arbeid utover det nærmeste kalenderåret 
med en liste over tiltak i handlingsplanene. 

 
Men videre så skriver Solveig Bakken, leder for koordineringsgruppen i naturhistorie, i en e-
post til sekretariatet at: 
 

Koordineringsgruppen for naturhistorie diskuterte saken i møtet 5.2.2013. En er bekymret for å 
sette i gang en omfattende handlingsplanprosess nå før en vet hvordan styret tenker å følge opp 
utredningen om ny IT-arkitektur. En savner dessuten klare strategiske føringer fra styret i forhold til 
mål for virksomheten på kort og lengre sikt. Det finnes vel ikke annet dokument av strategisk 
karakter enn samarbeidsavtalen. 
 

Koordineringsgruppen innen kulturhistorie, ved leder Espen Uleberg, har uttrykt lignende 
bekymringer. 
 
På bakgrunn av den pågående evalueringen av MUSIT og IT-utredningen synes det som om 
koordineringsgruppene finner det vanskelig å arbeide med rangering av prioriterte tiltak i et 
fireårsperspektiv, og ber styret om en avklaring og presisering av vedtaket. 
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MUSIT 
Koordineringsgruppe for naturhistorie 
10.02. 2013/SBA 
 
 

REFERAT 
 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 05. februar 2013 kl. 12.00-16.00  
Møtested: Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 
 
 

* 
 
Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Geir Mathiassen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), 
Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg (Universitetsmuseet i Bergen) og 
Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 
 

* 
 
Sak 01/13: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 22.11. 2012 
 
Innkalling, saksliste og referat fra møtet 22.11. 2012 ble godkjent. 
 
Tor Tønsberg meldte inn følgende sak under eventuelt: «Avslutning av etikettprosjektet-
botanikk».  
 
 
Sak 02/13: Møte med ny faggruppeleder for entomologi 
 
Førsteamanuensis Geir Søli ved NHM har påtatt seg oppgaven som faggruppeleder for 
entomologigruppa. Forventinger og arbeidet videre i gruppa ble diskutert. Tema som ble 
berørt: 

- Navnebaser, hva gjør vi med utenlandske navn? Navnekomiteene må oppdateres. 
- Benevning på samlinger og delsamlinger ved de ulike museene er ikke standardisert 

eller formalisert. Uansett: DUG må få oversendt kodene fra alle museene. 
Koordineringsgruppas medlemmer følger opp dette lokalt ved de respektive museene.  

- Unik kode knyttet til hvert individ, evt. hvilket kodesystem? 
- Ny-utviklet regneark for masseregistering og import er brukt for entomologi, verktøyet 

er svært nyttig. 
- Behov for spørringer og rapporter som fungerer i forhold til hierarkiet i navnebasene. 

Hvilke spørringer gjør du i museumsdatabasene, i Artskart og hos GBiF? 
 
 
Sak 03/13: Rapport fra MUSITs arbeidsgruppe «Ny IT-arkitektur» 
 
Vedlegg: Rapport, datert 04.02. 2013. 
 
MUSITs styre nedsatte i møte 20.09. 2012 (V-SAK 06/3-12) ei gruppe for å utrede ny IT-
arkitektur i MUSIT. Konklusjonene og forslagene gruppa kommer fram til skal legges fram 
for koordineringsgruppene før de oversendes styret.  



 2 

 
Jarle Ebeling orienterte om arbeidet i gruppa, rapportens struktur og hovedkonklusjonene som 
omfatter: 

- Gruppa anbefaler at det gjøres et forarbeid med å beskrive arbeids-, informasjons- og 
dataflyten ved museene (virksomhetsarkitekturen) 

- Valg av teknologi; MUSIT må bevege seg bort fra dagens to-lags IT-arkitektur og 
over mot en tjenesteorientert flerlagsarkitektur, og bruk av webklienter  

- En skal vekk fra mange databaseløsninger med samme eller tilsvarende funksjonalitet. 
Samme funksjonalitet – samme IT-løsning – uavhengig av fagområde 

- Estimerte ressursbehov og kostnader ved overgang til ny IT-arkitektur tilsvarer ca 14 
årsverk 

- Det er behov for avklaring av MUSITs forhold til/samarbeid med DINA-prosjektet 
 
Koordineringsgruppe for naturhistorie berømmer arbeidet med rapporten og mener dette er et 
svært godt grunnlag for styret for å ta beslutning om «veien videre». Hovedkonklusjonene er 
framtidsretta, en kan være åpen for flere løsninger og en vil ikke være «solgt» til en Oracle-
base i bunn. En kan også justere kurs i forhold til hva som skjer internasjonalt. Noen deler av 
rapporten er av en slik teknisk karakter at koordineringsgruppas medlemmer ikke har 
kompetanse til å vurdere argumentasjon og konklusjon.  
 
Spørsmålet er hvordan dette skal/kan implementeres samtidig som DUG skal serve museene? 
Når må vi, når bør vi og når skal vi implementere? Hvor mye ressurser skal vi bruke på 
midlertidige løsninger inntil ny arkitektur er på plass? Hvilke overgangsordninger kan vi ha?  
 
Koordineringsgruppa er svært positiv til at det gjennomføres virksomhetsanalyser i museene. 
Det vil være bra for museene og MUSIT å få en felles forståelse for hva en skal 
«systemutvikle», og hvordan organisering og system henger sammen. Vi er imidlertid 
bekymret for den lange tidsperioden (1,5 år) som er satt av til virksomhetsanalysen. Her må 
det være mulig å effektivisere. Det kan kjøres parallelle prosesser ved flere museer. Vi 
anbefaler også sterkt å engasjere en prosessleder til å fasilitere arbeidet i museene. Vi har 
svært positiv erfaring med dette i arbeidet med behovsanalyse og overordnet 
kravspesifikasjon for felles forvaltningsløsning for naturhistorie. 
 
Vi registrerer at arbeidsgruppa peker på at dagens MUSIT (DUG) ikke er dimensjonert for å 
vedlikeholde alle databaser og applikasjoner som forvaltes i dag, og at ikke alle nødvendigvis 
skal være en del av MUSITs portefølje av IKT-løsninger i framtida. Det foreslås både utfasing 
og «tjenesteutsetting». Dette er forhold som de berørte fagmiljøene i museene må få uttale seg 
om. Vi regner med at muligheter og konsekvenser vil bli tydeligere når det er gjennomført 
virksomhetsanalyser i museene. Rapporten peker på at mer aktiv bruk av andre IT-miljø ved 
universitetene åpner for å øke kapasiteten, dette får vår tilslutning. 
 
Et nordisk samarbeid om artsnavn foreslås, dette er også lansert ved noen av museene og bør 
forfølges videre. 
 
Arbeidsgruppa åpner for at det kan velges ulike IT-løsninger for natur- og kulturhistorie i 
framtida. Museene med begge fagmiljøene er i utgangspunktet bekymret for en slik løsning 
og ønsker konsekvenser av et evt. slikt valg bedre belyst med hensyn på organisatoriske-, 
ressursmessige- og kompetansemessige forhold.  
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Sak 04/13: Handlingsplaner i et fireårs perspektiv 
 
Styret har bestilt endringer i arbeidet med handlingsplan (V-SAK 04/4-12). Det skal være 
klarere prioriteringer, bedre beskrivelse av ressursbehov og planene skal foreligge i et 
fireårsperspektiv. Koordineringsgruppene må utarbeide sine innspill innen utgangen av mai 
2013 slik at de kan behandles i styremøte 6. juni.   

 
Vedtak:  
Koordineringsgruppe for naturhistorie er i utgangspunktet svært positiv til at styret nå ønsker 
handlingsplaner som går over flere år. Dette behovet ble fremmet av gruppa i 2010 med 
forslag om at det utarbeides 3-års planer i tillegg til mer detaljerte årlige handlingsplaner. 
 
En er imidlertid bekymret for å sette i gang en så omfattende handlingsplanprosess nå før en 
vet hvordan styret tenker å følge opp utredningen om ny IT-arkitektur. En savner dessuten 
klare strategiske føringer fra styret i forhold til mål for virksomheten på kort og lengre sikt.  
 
Koordineringsgruppa ber sekretariatet for MUSIT om å ta med saken til styrets februarmøte 
og be om en ny vurdering av tidsplanen for arbeidet med fireårig handlingsplan. Solveig 
Bakken kontakter koordineringsgruppe for kulturhistorie for å høre om de også opplever 
samme «utakt» og utfordringer med denne bestillingen. 
 
 
Sak 05/13: Seminar for MUSIT naturhistorie 06.02. 2013 
 
Vedlegg: Program og deltakerliste for seminaret 
 
Solveig Bakken orienterte om program og opplegg for seminaret. 
 
Oppslutningen omkring seminaret er svært god. Det er 38 påmeldte deltakere inklusive fire 
inviterte innledere. Koordineringsgruppa diskuterte forventinger til dagen, fordeling av 
oppgaver og gruppas involvering.  
 
Solveig Bakken ønsker velkommen og leder første sesjon. Fridtjof Mehlum leder andre 
sesjon, og Geir Mathiassen oppsummerer og takker alle for bidrag og deltakelse. DUG v/Jarle 
Ebeling sørger for praktisk gjennomføring inkl. kontakt med hotellet. 
 
 
Sak 06/13: Møteplan 2013 
 
 
Møtedatoer i vårsemesteret: 10.04. og 27.05. 2013. 
 
 
Sak 07/13: Eventuelt 
 
Avslutning av etikettprosjektet-botanikk. 
Det er behov for ei arbeidsgruppe som kan ta de endelige beslutninger i etikettprosjektet 
(botanikk). Målet er å avslutte prosjektet i løpet av våren 2013. Koordineringsgruppas 
medlemmer melder tilbake til Tor Tønsberg hvem som representerer de respektive museene i 
gruppa.  
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Orienteringer 
 
Rapport fra arbeid med kvalitetsheving av karplantedata 
Vedlegg  
 
Koordineringsgruppa foreslo i møte 11.09. 2012 å benytte deler av MUSITs ubenyttede 
midler til arbeid med kvalitetsheving av karplantedata. Tre tiltak fikk tildelt midler med 
rapporteringsfrist 31.01. 2013. 
 

- migrering av gjenstående datasett for utenlandske karplanter ved Tromsø museum  
- kvalitetsheving av migrerte data til ny karplanteapplikasjon ved Vitenskapsmuseet  
- kvalitetsheving/georeferering av karplantedata ved Bergen museum  

 
Første del er ikke påbegynt pga kapasitetsproblemer hos DUG og NTNU Vitenskapsmuseet. 
Arbeidet tas opp nå. De to siste prosjektene er ferdigstilt og arbeidet har vært svært vellykket. 
Det er med relativt små ressurser oppnådd gode resultater og gode rutiner for 
kvalitetsheving/georeferering av karplantedata. 
 
 
Kort statusrapport fra arbeidet i faggruppene 
Solveig Bakken orienterte basert på mottatt rapport fra faggruppelederne. 
 
 
Samarbeid med Artsdatabanken om navn 
Solveig Bakken er blitt kontaktet av Artsdatabanken om behovet for samarbeid om 
artsnavnebasen når en går over fra en prosjektfase til driftsfase. Det må diskuteres om dette er 
en MUSIT-sak eller/og om det skal tas opp i UHRM-naturhistorie. Fridtjof Mehlum tar saken 
videre til NHMs direktør som har ansvar for første naturhistoriske møte i UHRM. 
 
 
Kunngjøring av tilskuddsmidler i Artsdatabanken 
Artsdatabanken kunngjør tilskuddsmidler til kartfesting av data samt arbeid med 
Artsnavnebasen. Museene oppfordres til å samarbeide om søknader.   
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