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SAK NR:  V-sak 01/01-2020 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 12.12. 2019 

NOTATDATO: 15.01.2020 

MØTEDATO: 22.01.2020 

 

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 12.12.2019 

 

REFERAT styremøte i MUSIT 12. desember 2019 
 

Tilsted: 

Gøril Heitmann, UiT (styreleder) 

Sjur Bjerke, UiS 

Tore Burheim, UiB 

Ingrid Iren Eide, NTNU 

Johannes Falk Paulsen, UiO 

 

V-sak 39/10-2019  

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 14. november 

2019 
Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes. 

 

V-sak 40/10-2019 Oppsummering og oppfølgende av møte med eiere 

den 06. desember 2019  
Vedtak:  

Referansegruppen for styret får i oppdrag å kartlegge alternativ systemer til MUSIT som 

finnes ved andre museer og institusjoner. Arbeidet skal fokusere på bruker/kunde 

perspektivet og hvordan disse passer eller ikke passer i forhold til MUSITs behov og 

funksjonaliteter.  

Arbeidet skal resultere i en rapport til styret. Daglig leder og produkteier er sekretær for 

arbeidet.  

 

Daglig leder og produkteier lage et utkast til mandat som godkjennes av styret. Mandatet og 

arbeidsoppgave sendes til referansegruppen og museumsdirektørene. Styret følger opp og 

informerer museumsdirektørene lokalt.  

 

 

V-sak 41/10-2019 Utkast til styringsmodell MUSIT / USIT  
Sakspapir: Utkast til styringsmodell MUSIT / USIT.  

Vedtak: Arbeidsansvar og rolle for daglig leder og produkteier må tydeliggjøres. 

 

Styrelederen Gøril Heitmann sender et notat fra styret til USITs IT-direktøren Lars Oftedal, 

for å be om tilbakemelding på tilsendt styringsmodell og en utdyping av de alternative 

tilnærmingene som han la frem på styremøtet den 14. november. Styremedlem Sjur Bjerke 

lage et utkast til notatet.  
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V-sak 42/10-2019 MUSITS rolle i forhold til tilgjengeliggjøring må 

tydeliggjøres 

Vedtak: Saken utsettes.  

Styremedlem Tore Burheim legger frem et forslag for styret i møtet den 22. januar 2020.  

 

O-sak 43/10-2019 Analysemodulen – oppsummeringsrapport  
Vedtak: Styret tar oppsummeringsrapporten til orientering og styreleder ber om et møte med 

USITs IT-direktør Lars Oftedal.  

 

 

D-sak 44/10-2019 
Eventuelt  

Styremøte 22. januar 2020 – gjennomføres som et Skypemøte.  

Saker til møtet; Budsjett 2020 og årsberetning 2019. I tilknytning oppfølging av 

evalueringsrapporten skal styret gjøre rede for hva som har blitt gjennomført og ikke 

gjennomført, med kortfattet anbefaling og forslag til prosess fremover. Daglig leder lager et 

utkast til en milepælsplan/tidsplan for styrets arbeidet fremover som legges frem på møtet.  

 

Årsmøte 28. februar 2020 – deltagelse. Det er usikkert om det er behov for et fysisk årsmøte 

på grunn av usikkerhet i hvor langt styrets arbeid har kommet med oppfølging av 

evalueringsrapporten til den 28. februar. Hvis et fysisk møte gjennomføres vil styremedlem 

Johannes Falk Paulsen delta, samtidig som styrelederen Gøril Heitmann delta i møtet via 

Skype.  

 

 

 

Oslo 12.12.2019 

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT 

 

 

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes. 
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SAK NR: V-Sak  02/01-2020 
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 
TEMA: Forslag til årsberetning og regnskap for MUSIT 2019 
NOTATDATO:  01.15.2020 
MØTEDATO:  22.01.2020 

 

Forslag til årsberetning og regnskap for MUSIT 

2019: 

 

Årsberetning og regnskap for MUSIT 2019 
Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

 
0. Innledning 

1. Virksomheten 

1.1 MUSIT Organisasjon 

1.2 Daglig leder og produkteierrolle 

2 Styret og ekstraordinært årsmøte 22. august 2019 

2.1  Ekstraordinært årsmøte 22. august 2019 

2.2 Dialogmøte med museumsdirektørene 

3 Evaluering av MUSIT-samarbeidet 
4 Økonomi, regnskap og ressursbruk 

4.1  MUSIT regnskap 2019 

5 MUSITs Nye IT løsning  
5.1 Leveranse av ny løsning 

5.2 Plan for avvikling av det gamle Delphi-systemet 

5.3 Feil med analysemodulen 

6 Koordineringsgruppene og deres aktiviteter 

6.1 Koordineringsgruppenes handlingsplan for 2019 

6.2 MUSIT-seminar  
7 Unimus.no 

8 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 

8.1 Norsk Kulturråd, Norvegiana og Europeana 

8.2 GBiF (The Global Biodiversity Information Facility) og Artsdatabanken 

8.3 Riksantikvaren 

8.4 ADED: Archaeological Digital Excavation Documentation 

 

0. Innledning  
Gjennom sine museer forvalter universitetene de største samlingene i Norge innenfor en 

rekke fagfelt, bl.a. arkeologi, botanikk, geologi, etnografi, numismatikk, og zoologi. MUSIT, 

Universitetsmuseenes IT-organisasjon, skal være den sentrale forvalter av 

universitetsmuseenes samlingsdata, og skal tilby løsninger som gjør data lett tilgjengelig for 

bruk i forskning, forvaltning, og formidling. 
 

 

Året 2019 har vært preget av at årsmøtet den 27.02.2019 besluttet at det skulle gjennomføres 

en evaluering av MUSIT-samarbeidet, og arbeidet i tilknytning til å følge opp de tiltakene 

som evalueringsrapporten belyste.  
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1. Virksomheten 
Samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er beskrevet i en avtale 

av 01.01. 2014 mellom Universitetet i Oslo (UiO); Universitetet i Bergen (UiB); Norges 

teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU); UiT Norges arktiske universitet (UiT) og 

Universitetet i Stavanger (UiS). Samarbeidstiltaket gjelder Arkeologisk museum (AM), 

Kulturhistorisk museum (KHM), Naturhistorisk museum (NHM), Norges arktiske 

universitetsmuseum (UMAK), Universitetetsmuseet i Bergen (UM), og NTNU 

Vitenskapsmuseet (VM). Formålet med samarbeidstiltaket er å sikre drift, vedlikehold og 

utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av data for 

forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. Gjennom dette samarbeidet er MUSIT et 

viktig nasjonalt tiltak for forvaltning av Norges nasjonale natur- og kulturarv og en 

infrastruktur som støtter universitetene i deres særskilte nasjonale ansvar for å bygge opp, 

drive og vedlikeholde museenes vitenskapelige samlinger i henhold til Lov om universiteter 

og høgskoler § 1-4.2.  

 

1.1 MUSIT Organisasjon 
MUSIT består av et styre, daglig leder og to koordineringsgrupper (hhv. naturhistorie og 

kulturhistorie). Hvert museum har oppnevnt en eller flere databasekoordinatorer. 

Databasekoordinatoren er ansvarlig for opplæring og veiledning av museenes ansatte i bruk 

av MUSITs applikasjoner, og skal i samarbeid med museets representant i 

koordineringsgruppene, sørge for at MUSITs arbeid og prioriteringer er forankret hos 

museene. Ved behov etableres tverrfaglige referansegrupper som skal være en ressurs for 

MUSIT, bl.a. ved å bistå med domenekunnskap under spesifiserings- og utviklingsarbeidet. 

Gruppene fungerer også som fagfora og faglige nettverk for museene og MUSIT, og som 

høringsinstans i aktuelle saker for koordineringsgruppene og ledelsen i MUSIT. 

 

Driften av MUSITs portefølje av databaser og applikasjoner er lagt til Universitetets senter 

for informasjonsteknologi (USIT) ved UiO.  
 

1.2 Daglig leder og produkteierrolle 
MUSIT har én fast ansatt; daglig leder i 100 % stilling. Stillingen er administrativ knyttet til 

USIT ved UiO.  Det ble avsatt midler i årets budsjett for å videreføre produkteierrollen i en 

40% stilling ut 2019. Eirik Rindal har blitt frikjøpt fra Naturhistorisk museum (NHM) for å 

fungere i rollen som produkteier fra 1. september til 31. desember 2019.  
 

2. Styret og ekstraordinært årsmøte 22. august 2019 
I perioden 01.01.2019 og frem til årsmøtet 27.02.2019 bestod styret i MUSIT av følgende 

personer:  

 

 Heidi Annette Espedal (Universitet i Bergen – UiB, leder) 

 Solveig Bakken (Vitenskapsmuseet - NTNU, nestleder)  

 Frode Arntsen (UNIT)  

 Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum, UiO)  

 Marianne Skandfer (Norges arktiske universitetsmuseum, UiT) 
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 Varamedlemmer 

 Freddy Barstad (NTNU)  

 Anne Lene Melheim (Kulturhistorisk museum, UiO) 

 Tor Tønsberg, (Universitetsmuseet, UiB) 

 

I årsmøtet den 27. 02.2019 ble det vedtatt at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av 

MUSIT-samarbeidet. MUSITs styre består av fem medlemmer, tre av disse var på valg. På 

grunn av den kommende evalueringen ønsket årsmøte på daværende tidspunkt å avvente 

oppnevnelse av nye styremedlemmer, og på grunn av dette ble det sittende styret avviklet. 

Det ble ikke oppnevnt et eget styre for MUSIT før etter evalueringsrapporten ble levert. I 
fravær av et eget styre fungerte universitetsdirektørene i denne rollen til det ekstraordinære 
årsmøtet den 22. august.  
 
I perioden fra 27.02.2019 til 22.08.2019 fungerte Tore Burheim (IT-direktør, UiB) som 

kontaktperson for daglig leder og var den som kunne løfte saker til universitetsdirektør i 
Bergen, Kjell Bernstrøm, og eierne av MUSIT.   
 

2.1 Ekstraordinært årsmøte den 22. august 
Det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte den 22. august for å behandle rapporten om 

evaluering av universitetsmuseenes IT organisasjon – MUSIT og valg av nytt styre.  
 

I perioden 22.08.2019 og frem til årsmøtet den 27.02.2020 bestod styret i MUSIT av følgende 

personer:  

 Gøril Heitmann, leder (Assisterende direktør Norges arktiske universitetsmuseum, 

UiT) 

 Sjur Bjerke (IT-direktør Universitet i Stavanger, UiS) 

 Tore Burheim (IT-direktør Universitet i Bergen, UiB)  

 Ingrid Iren Eide (Seksjonssjef for økonomitjenester, NTNU) 

 Johannes Falk Paulsen (Underdirektør Universitet i Oslo, UiO) 

 

 

Styret fikk mandat fra årsmøtet om å «ivareta de oppgaver som er beskrevet i vedtektene1 for 

MUSIT» og samtidig skulle de «ha et særskilt ansvar for å følge opp rapporten «Evaluering 

av universitet museenes IT organisasjon MUSIT» utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra 

MUSITs eiere» 

(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/2/29/Referat_MUSITEksOrdAarsmote_22aug_2019.pdf).  

Styret har avholdt ni møter i løpet av året; seks som videomøter og tre som fysiske møter, og 

har i tillegg behandlet tre enkeltsaker på sirkulasjon.  

 

2.2 Dialogmøte med museumsdirektørene 

Dialogmøtet for 2018 ble avholdt den 24. januar 2019 med museumsdirektørene. Tema for 

møtet var evaluering av MUSIT, utviklingsaktivitet, bemanning, produkteierrollen, 

samhandling mellom MUSIT og USIT, koordineringsgruppene (en eller to grupper, nye 

medlemmer, samhandling), og MUSITs handlingsplan for GDPR 

(https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Styredokument).   

                                                           
1 Se: http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/MUSIT-vedtekter_2014.pdf 

https://wiki.uio.no/usit/musit/images/2/29/Referat_MUSITEksOrdAarsmote_22aug_2019.pdf
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Styredokument
http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/MUSIT-vedtekter_2014.pdf
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Dialogmøte for 2019 ble ikke gjennomført som planlagt. Når arbeidet med oppfølging av 

evalueringsrapporten er kommet lengre på nyåret vil det avholdes et dialogmøte.  

 

 

3.  Evaluering av MUSIT samarbeidet  
På årsmøtet den 27. februar 2019 ble det vedtatts at det skulle gjennomføres en ekstern 

evaluering av MUSIT-samarbeidet, og at Universitetet i Bergen (UiB) skulle ha det 

administrative ansvaret med å organisere prosessen med gjennomføring av evalueringen.  
 

Evalueringsoppdraget ble tildelt Deloitte AS. Deloitte AS gjennomførte evaluering av 

MUSITs organisering, teknisk- og funksjonell status, drifts-, utviklings- og 

forvaltningstjenester og økonomiske ressurser 
(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/0/07/Evaluering_musit_mandat_reverdert_01_03_2019.pdf) og 

leverte rapporten den 26. juni 

(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/2/2e/MUSIT_EvalueringsRapport_-_1.0.pdf). Rapporten ble 

behandlet på et ekstraordinært årsmøte den 22. august.  

 

Rapporten viste at MUSIT har lykkes på enkelte områder men har en del utfordringer. 

Rapporten kom med sju prioriterte tiltak, og en vurdering av ulike leveransemodeller for 

MUSIT.  

 

Det ble opprettet en referansegruppe med en representant fra hvert av museene som skal bistå 

styret med å vurdere, utforme, og samordnende museenes anbefalinger, og synspunkter, i 

tilknytning til de utfordringer og tiltak som omtales i rapporten på en overordnet strategisk og 

faglig nivå. Referansegruppen skal representere de museumsfaglige synspunktene i dette 

arbeidet (https://wiki.uio.no/usit/musit/images/8/8d/Mandat_Referansegruppe.pdf). 

 

Referansegruppen består av de følgende personer:  

 

Torkild Bakken  Vitenskapsmuseet, NTNU 

Asbjørn Engevik  Universitetsmuseet, UiB 

Ingrid Louise Flatval  Kulturhistorisk museum, UiO 

Jan T. Lifjeld   Naturhistorisk museum, UiO 

Arne Johan Nærøy  Arkeologisk museum, UiS 

Geir Rudolfsen  Norges arktiske universitetsmuseum, UiT  

 

Som en del av arbeidet levert referansegruppen rapporten «Tilgjengeliggjøring, publisering, 

formidling og dataløsning for universitetsmuseenes samlingsdata. 11.11.2019» 
(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/d/d5/Rapport_til_MUSIT_styre_fra_faglig_referansegruppe_11

_11_2019.pdf), som ble behandlet på styremøte den 14. november 2019. 

 

 

4. Økonomi, regnskap og ressursbruk 
MUSIT har en stabil og forutsigbar økonomi. Ressursene er likevel ikke tilstrekkelige for å 

kunne ivareta oppgavene knyttet til å utarbeide et nasjonalt felles databasesystem for 

universitetenes museer.  

 

 

https://wiki.uio.no/usit/musit/images/0/07/Evaluering_musit_mandat_reverdert_01_03_2019.pdf
https://wiki.uio.no/usit/musit/images/2/2e/MUSIT_EvalueringsRapport_-_1.0.pdf
https://wiki.uio.no/usit/musit/images/8/8d/Mandat_Referansegruppe.pdf
https://wiki.uio.no/usit/musit/images/d/d5/Rapport_til_MUSIT_styre_fra_faglig_referansegruppe_11_11_2019.pdf
https://wiki.uio.no/usit/musit/images/d/d5/Rapport_til_MUSIT_styre_fra_faglig_referansegruppe_11_11_2019.pdf
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4.1 MUSIT regnskap 2019 
Totalbudsjettet for 2019 var på 11 243.000,- kroner. I 2019 kjøpte MUSIT 9483 timer til 

drifts- og utviklingstjenester fra USIT. Dette fordeler seg på 1197 timer til driftstjenester av 

den gamle IT-løsningen, og 8286 timer til drift og utvikling av MUSITs nye løsning. Til 

sammen en kostnad på 9 605.000,-  kroner (inkluderte 248 timer (kr. 212.288,-) som er 

restkostnader fra 2018 på utvikling av ny løsning).  

 

 

 

Note 1: Resterende resultat fra prosjektet Felles Kvalitetssystem overført til MUSIT i 

henhold til avtale med museumsdirektørene (email utveksling i etterkant av dialogmøte 24. 

januar 2019).  

 

Note 2: På grunn av en langvarig feil hos USIT ble kostnader for teknisk-driftstjenester ikke 

justert. Siste faktura ble justert for å rette dette i 2019 og utgjør en økning på kr. 300.000,-.   

 

Note 3: Økt kostnader på kjøp av tjenester fra USIT (drift og utvikling) er hovedsakelig på 

grunn av en økning av timekostnader, en midlertidig ansatt (kr. 192.060,-), og rest timer fra 

2018 på  

kr. 212.288,-.  

 

Note 4: Produkteier. Frikjøp av Eirik Rindal (Naturhistorisk museum i Oslo) fra 01. 

september til 31. desember 2019.  

 

Note 5: Refusjon av kostander overført fra prosjektet Felles Kvalitetssystem på grunn av feil 

føring i regnskapet i 2018. 

 

 

REGNSKAP FOR MUSIT Tall i hele tusen
Tekst Regnskap 2019 Budsjett 2019 Noter

Overført fra i fjor -782 -782

Inntekt fra NTNU -2,458 -2,458

Inntekt fra UiT -1,465 -2,458

Inntekt fra UiB -2,458 -1,465

Inntekt fra UiS -628 -628

Inntekt fra UiO -3,453 -3,453

Overføring fra FKS -165 Note 1. 

Sum inntekter -10,627 -10,461

Sum inntekter med overføringer -11,409 -11,243

Leie datasystemer fra USIT 1,829 1,500 Note 2. 

Kjøp av tjenester fra USIT (drift og utvikling) 9,605 9,406 Note 3. Se spesifikasjon i egen tabell under

Innleid personell - produkteier 82 47 Note 4.

Frikjøp kostnader -382 0 Note 5.

Kurs og seminarer 84 150

Reisekostnader 80 100

Diverse kostnader 6 40

Sum driftskostnader 11,303 11,243

Sum totalt -105 0

Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT Regnskap 2019 Budsjett 2019 Noter
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostn. 

Overhead og adm. kostnader 1,267 1,224

Kjøp av timer USIT drift og utvikling 8,338 7,832 9 000 timer budsjettert 2019

Sum kjøp av tjenester fra USIT 9,605 9,056
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5. MUSITs nye IT-løsning 
Utviklingen av den nye IT-løsningen har fortsatt i 2019, med fokus på objektmodulen. 

Organisatorisk er utviklingen lagt inn under det vanlige driftsregimet til USIT, som per 

01.12.2019 består av seks utviklere, der en av dem har rollen som Scrum Master.  

 

 

5.1 Leveranser av ny løsning 
I 2018 ble en konserveringsmodul med seks av ti delhendelser levert til brukerne. 

Konserveringsmodulen mangler fremdeles fire av ti delhendelser for at den skal være 

komplett. Utviklingen av disse delhendelsene er utsatt til etter at objektmodulene for 

naturfagene er levert.   

 

Ett år og fire måneder etter konserveringsmodulen, så ble en tidlig versjon av objektmodulen 

for «marine evertebrater» sluppet den 16. september 2019. Den nye objektmodulen er delt 

opp i en persondel, innsamlingshendelse og objektregistrering.  
 

Objektmodulen for «marine evertebrater» forventes å være ferdig utviklet til 1. april 2020 

med kobling til magasinmodulen, konserveringsmodulen og analysemodulen. 

 

 

5.2 Plan for avvikling av det gamle Delphi-systemet 
Plan for hvilken rekkefølge avviklingen av det gamle Delphi-systemet skulle følge ble 

utarbeidet  mars 2018 

(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/d/d6/Slutt_Rapport_Delphi_Avvikling_mars2018.pdf).  

Planen danner grunnlaget for den videre utviklingsrekkefølgen. På grunn av sakte leveranse 

av nye løsninger har vi ikke klart å avvikle noen av de gamle Delphi-klientene. Et forsiktig 

anslag forespeiler at vi vil nærme oss 2029 før Delphi-klientene er avviklet. 
 

5.3 Feil ved analysemodulen 
Dessverre oppstod det en alvorlig feil med analysemodulen ved en oppgradering av et 

underliggende bibliotek. Denne feilen kom ut sammen med leveransen av marine 

evertebrater. Det har vist seg svært krevende å rette denne feilen, men man håper at feilen 

skal være rettet innen utgangen av 2019. 

 

6. Koordineringsgruppene og deres aktiviteter 
Koordineringsgruppene er museenes møtearenaer i MUSIT. De er ansvarlige for forankring 

ved museene og opprettelse av fagfora og referansegrupper som de arbeider tett sammen  

med, for å realisere tiltakene i handlingsplanen og MUSITs årsplan. Medlemmer i 

koordineringsgruppene blir oppnevnt av museene og følger MUSITs styreperiode. Lederne 

for koordineringsgruppene blir oppnevnt av styret.  

 

I 2019 bestod Koordineringsgruppene i MUSIT av følgende personer:  

 

Koordineringsgruppe for naturfag 

 Kristian Hassel, Vitenskapsmuseet (NTNU)  

 Gunnhild Marthinsen, Naturhistorisk museum (UiO) 

https://wiki.uio.no/usit/musit/images/d/d6/Slutt_Rapport_Delphi_Avvikling_mars2018.pdf


MUSIT - SAKSFRAMLEGG 2020 

  

9 
MUSIT. Styremøte 22. januar 2020. 

 

 Heini Emilia Rämä, Norges arktiske universitetsmuseum (UiT)  

 Jenny Smedmark, Universitetsmuseet i Bergen (UiB) leder 

 

Koordineringsgruppe for kulturfag 

 Knut Bergsvik, Universitetsmuseet i Bergen (UiB) 

 Wenche Brun, Arkeologisk museum (UiS)   

 Stian Finmark (observatør fra Riksantikvaren) 

 Monica Kristin Hansen, Norges arktiske universitetsmuseum (UiT) leder  

 Bernt Rundberget, Vitenskapsmuseet (NTNU) 

 Espen Uleberg, Kulturhistorisk museum (UiO)  

 

Koordineringsgruppene har avholdt seks fellesmøter: tre som fysiskemøter og to som 

Skypemøter.   

 

6.1 Koordineringsgruppenes handlingsplan for 2019  
Handlingsplanen er koordineringsgruppenes redskap for å sikre kontinuitet og samordning av 

arbeidet ved museene. Arbeidet med MUSITs nye IT-løsning var hovedsatsingen i 2019 som 

i 2018, og ble prioritert fremfor de øvrige tiltakene på handlingsplanen 

https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Handlingsplaner. 

 

Arbeidet i 2019 innbefattet bla.:  

MUSIT, Botanikkbasen / Lavapplikasjonen og Moseapplikasjonen  

Etter tre år og med iherdig innsats fra de faglig ansvarlig ved UM og NHM ble lav- og 

mosesamlingsdata for Universitetets museet i Bergen migrert til MUSITs lav- og 

moseapplikasjon i den gamle Delphi-klienten våren 2019. Dette var de siste mose og lav-

samlingene som skulle migreres. Dette betyr bl.a. at forskere, forvaltere og allmennheten nå 

har et samlet tilgang til dette materialet via GBiF og Artsdatabanken.  En stor milepel.  

 

MUSIT, innlegging av taksonnavn til Artsnavnebasen for Marineevertebrater og 

Entomologi 

I den nye løsningen må alle taksonnavn ligge inne i artsnavnebasen før de kan brukes i 

objektmodulen. Dette vil sørge for en betydelig forbedring av dataene i MUSIT-basene, og 

sørge for at museene følger internasjonale standarder. Dette betyr at alle museene må gå 

igjennom sine taksonregistre og legge inn de navn som ikke er inne i ANB allerede. Arbeidet 

skal gjennomføres i forkant av en migreringen av data fra gamle Delphi-klienten til MUSITs 

Nye IT-arkitektur. Dette vil være et betydelig arbeid og kreve en stor innsats fra museene.  
 

Vitenskapsmuseets (VM) er det eneste av museene i MUSIT samarbeidet som har marine 

evertebrat data i den gamle Delphi-klienten. Når tiden er inne blir dette materiale migrert 

først. Dette vil medføre at vi kan slukke den delen av Delphi hvor disse dataene ble oppbevart 

tidligere. De marine evertebratsamlinger ved NHM, UM og UMAK er enten i Filmaker eller 

Excel-filer og det er en del arbeid som gjenstår før deres data kan migreres.   

 

Rydding i personnavn – marine evertebrater, entomologi og botanikk 

Før import til den nye IT-løsningen skal alle museene rydde i personnavnregisteret. Dette 

innebærer at man går igjennom skrivemåter og forkortelser, samt at man legge til synonmer 

for personer som har flere navn. Dette vil gi dataene et betydelig kvalitetsløft. Målet er at 

man skal ha et felles navneregister for museene i Norge.  

 

https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Handlingsplaner
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Digitalisering av museenes samlinger 

Naturhistorisk museum (NHM) har fortsatt med sitt digitaliseringsprosjekt i 2019 med å 

digitalisere sin lavsamling hos firmaet firma Picturae AB i Nederland. Norges arktiske 

universitetsmuseum (UMAK) har sendt sine arktiske og nordiske karplantesamlinger (ca. 200 

000 belegg) til BIOSHARE (http://www.bioshare.com/) i Finland for digitalisering. Begge 

disse digitaliseringsprosjektene vil til sammen resultere i over 1 million bilder, de fleste 

koblet mot objektene, som har blitt tilgjengeliggjort i år og våren 2020. MUSIT er ikke 

involvert i disse digitaliseringsprosjektene, men tar imot datafiler og gjør dem tilgjengelige 

og søkbare. Dette arbeidet er viktig for den videre forvaltningen og tilgjengeliggjøringen av 

museenes samlinger.  

 

MUSIT-seminar, natur 

Det ble avholdt et MUSIT-seminar for den naturfaglig del av MUSIT i Bergen den 14-15. 

oktober 2019 med 27 deltakere, hovedsakelig fra museene. Seminaret ble avholdt ved 

naturhistorisk avdeling av UM. Hovedtema på seminaret var rutiner for innlegging av 

taksonnavn i Artsnavnebasen for bruk i MUSIT.  Både Anne Tiril Myre Pedersen ved 

Artsdatabanken - Norge og Johan Liljeblad fra ArtDatabanken - Sverige holdt innlegg om 

hvordan Artsdatabanken jobber. Anne Helene Tandberg (UiB) presenterte WoRMS (World 

Register of Marine Species http://www.marinespecies.org/), og Rukaya Sarah Johaadien 

(GBiF Norge) snakket om dataflyt fra MUSIT til GBiF til Artsdatabanken.  

 

Vi hadde en god diskusjon om bl.a. hva vi kunne gjøre for å få fortgang i innlegging og 

validering av taksonnavn i Artsnavnebasen. Ett av tiltakene var at flere personer ved museene 

kunne få anledning til å legge inn navn i Artsnavnebasen for de ulike artsgruppene. 

Navneredaktørene vil fortsette å ha et overordnet ansvar for å kvalitetssikre og godkjenne 

navnene. På vegne av museene sendte MUSIT en liste over personer som museene ønsker at 

skal ha tilgang til å legge inn navn i Artsnavnebasen.  

 

Dag en avsluttet med åpning av Naturhistorisk museum.  

 

 

7. Unimus.no  
De naturhistoriske og kulturhistoriske samlingene tilgjengeliggjøres i egne portaler, og i 

GBiF-Norge. I 2019 innført MUSIT et ny rapporteringssystemet for å ta ut 
statistikkgrunnlag over objekter i MUSITs baser. Systemet gir en bedre oversikt de ulike 
samlingstilvekst og digitaliseringsprosjekter ved museene.  
 

 2019 

Arkeologi 1 738 142 

Gjenstandsposter – nyere kulturhistoriske samlinger 
347 887 

Gjenstandsposter – numismatikk 143 163 

Objekt poster opplastet til GBiF 3 935 964 
  

Fotografi kulturhistorie 399 036 

Fotografi naturhistorie 1 229 549 

Bilder i MUSITs applikasjoner – totalt 1 628 585 
     Tallene er knyttet til ny tilvekst til museene eller digitalisering av eksiterende samlinger.  

 

http://www.bioshare.com/
http://www.marinespecies.org/
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MUSITs unimus.no web-sider  

USIT har signalisert at support for FLASH vil avsluttes ved årsskrift 2020/2021. Disse deler 

av UNIMUS (http://www.unimus.no/) vil slutte å virke: Arkeologiportalen, Kulturvitenskap-

TMU, Kulturdieda –TMU, og Mynt og Medaljer. Av disse vil Mynt og medaljer og 

Etnografi (UMAK) bli stående uten fungerende portaler. De andre kan utgå. Det bør derfor 

letes etter andre løsninger for disse. VM har overført sine data for Mynt og medaljer til 

Collections Online. Det er ingenting i veien for at de andre museene tar i bruk denne 

løsningen, som er Open Source, og museene diskutere mulighet for å lage et felles system.  

 

 

8. Deling av data: Nasjonalt og internasjonalt samarbeid  
Via MUSIT ble museenes samlinger tilgjengelig for ulike aktører. Mesteparten av dataene fra 

MUSIT høstes til andre portaler hvor enkeltpersoner, skoler, museumsansatte og forskere får 

tilgang til materialet. Museene og MUSIT arbeider aktivt for å øke kvaliteten på data som 

deles, og hvor data deles. Samarbeidet med bl.a. GBiF, Artsdatabanken, og Riksantikvaren er 

avgjørende for at museene skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag. 

 

8.1 Norsk Kulturråd, Norvegiana og Europeana 
Norsk Kulturråd er en viktig samarbeids- og nettverksbyggingsarena for MUSIT. Datasett fra 

universitetsmuseenes kulturhistoriske samlinger blir høstet hver kveld for tilgjengeliggjøring 

i Norvegiana og Europeana (http://www.kulturradet.no/europeana) via Norsk Kulturråd. 

 

8.2 GBiF (The Global Biodiversity Information Facility) og 

Artsdatabanken 
Universitetsmuseenes naturhistoriske samlinger tilgjengeliggjøres i en rekke portaler, men de 

to viktigste for biologiske data er Artsdatabankens (ADB) tjeneste Artskart for objekter fra 

Norge, og GBIF for objekter fra Norge og resten av verden. Data fra MUSITS server høstes 

til GBiF Norge og ADB daglig. Dette inkluderer 28 datasett som deles direkte fra MUSIT-

databaser i zoologi og botanikk. GBiF Norge videresender data til GBiF internasjonalt.  

 

Naturhistoriske objektsamlinger i Artskart per 31. desember 2019 

(data hentet fra Artskart/Artsdatabanken) 

 

http://www.kulturradet.no/europeana
https://artskart.artsdatabanken.no/app/
https://www.gbif.org/
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Vi deler funndata for 3 695 347 objekter. 512 467 av disse objektene har bilder som deles.  

 

8.3 Riksantikvaren 
Riksantikvaren (RA) er en viktig samarbeidspartner for museene og MUSIT. Riksantikvaren 

høster datasett fra MUSITs åpne APIer til bruk i Askeladden  

(https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Data-og-tjenester/Askeladden). 

 

8.4 ADED: Archaeological Digital Excavation Documentation 
MUSIT er samarbeidspart i ADED-prosjektet som er finansiert av Norges Forskningsråd og 

ledes av Kulturhistorisk Museum, UiO på vegne av fire av de arkeologiske museene. Daglig 

leder sitter i prosjektets styringsgruppe. Prosjektet pågår fra august 2018 til mars 2021. 

 

Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen og regnskap for MUSIT 2019 
godkjennes. 

 
 
  

https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Data-og-tjenester/Askeladden
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SAK NR:  V-sak 03/01-2020 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: Budsjettforslag for 2020 

NOTATDATO: 15.01.2020 

MØTEDATO: 22.01.2020 

 

Budsjettforslag for 2020  

Budsjett 2020 
USIT har varslet en økning av timekostnader på 3,3 % fra kr. 880,- per time til kr. 910,- per 

time fra 01.01.2020. MUSIT kjøper tjenester fra USIT tilsvarende ca. seks årsverk. Dette 

inkluderer utviklingstimer og driftstimer (back-up m.m.). I tillegg kjøper MUSIT teknisk-

driftstjenester fra USIT. 

 

Budsjettforslaget for 2020 viser et foreløpig underskudd på kr. 413.000,- (se Note 5).  

Note 1: Inntekter har blitt pris- og indeksjustert for 2020 med 3.3 %. 

Note 2: Kjøpe av teknisk-driftstjenester fra USIT (back-up, datasystem, m.m.) har økt med 20 %.  

På grunn av en langvarig feil hos USIT ble kostnader for teknisk-driftstjenester ikke justert i en 

periode. Siste faktura ble justert for å rette dette i 2019.   

Elementer som utgjør infrastrukturkostnaden i MUSIT er bla: strøm, maskinromleie, oppsett og drift 

av database-/applikasjons- og webservere, lagring og backup, både av innholdet i databasene og 

(media)filer. MUSIT har utviklingsdatabase/-servere, testdatabase/-servere og produksjonsdatabase/-

servere. Dette betyr at diverse kostnader ganges med tre. USIT drifter, per i dag, både Oracle- og 

PostgreSQL-databaser/-servere for MUSIT pga. to operative "produksjonslinjer". Det har også blitt 
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en økt bruk av servere for bl.a. Elastic Search, og behov for mer lagring og maskinkraft, både i 

forhold til nytt og gammelt system.  

 

I tillegg har museene satt i gang et storstilt digitaliseringsprosjekter som medføre en betydelig 

vekst i antall bilder og filer som lastes opp og lagres. Dette er noen av grunnene til at 

driftstjenester (back-up m.m.) har økt med 20 %.  

 

Note 3: Spesifisering av tjenester kjøpt fra USIT i henhold til tjenesteavtalen. Antall 

utviklingstimer er på 8 900 timer har medført til en økt kostnad på kr. 268.000,-.   

Totalt kostand på kjøp av tjenester fra USIT til utvikling er på kr. 8,100.000, -.  

 

Note 4: Midler til en produkteier i en 40 % stilling i ca. fire måneder.  

 

Note 5: Foreløpig underskudd på kr. 413.000,-. Underskuddet skyldes hovedsakelig økte 

kostander til utvikling (utgjør kr. 359.000,-), samt økte utgifter på teknisk-driftstjenester 

(back-up, datasystem, osv.) (utgjør en økning på kr. 300.000,-), Tilsammen utgjøre dette kr 

563.000,- i høyere kostnader og utgifter. 

Kontingenten 
Kontingenten var uforandret på kr. 9 899.000,- fra 2015 til 2017, inntil pris- og indeksjustering 

ble innført i 2018 budsjettet.  

 
 

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet. 
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SAK NR:  V-sak 04/01-2020 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: Handlingsplan for felles koordineringsgruppe, januar – juni 2020 

NOTATDATO:  15.01.2020 

 

 
MUSIT; Felles koordineringsgruppene - Handlingsplan 2020 
1. januar – 30. juni 2019 
 
UM= Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
VM= Vitenskapsmuseet, NTNU 
KHM= Kulturhistorisk museum, UiO 
NHM= Naturhistorisk museum, UiO 
AM= Arkeologisk Museum, UiS 
UMAK = Norges Arktiske Universitetsmuseum, UiT 
USIT= UiO senter for informasjonsteknologi.  
DS= DS-gruppe for datafangst og samlingsforvaltning ved USIT.  
FKG= Feles koordineringsgruppe 
 
 

Innledning 
Nedenfor er Koordineringsgruppenes handlingsplan for første halvdel av 2020; 1. januar – 30. juni. 
Handlingsplanen er koordineringsgruppenes redskap for å sikre kontinuitet og samordning ved 
museene.   
 
 

Overordnet oppgaver for Koordineringsgruppene  

      

01 Modularbeid objektmodulen og Plan for avvikling av gamle Delphi-
systemet 

Felles 

 Prosjekteier:  Koordineringsgruppene 

 Prosjektleder: Daglig leder, produkteier 

 Beskrivelse: I forbindelse med IT-arkitekturarbeid skal de gamle løsningene fases ut. 

Både USIT og MUSIT er interesserte i å avvikle de gamle løsningene så fort som 

mulig, ikke minst på grunn av kostnader ved å drifte to systemer samtidig. Dette blir 

en viktig satsing i 2020 hvor MUSIT og USIT må jobbe tett sammen for å lage en plan 

for avvikling av de gamle klientene på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Denne 

planen må sees i sammenheng med utvikling av det nye systemet, og migrering av 

datasettene. 

 Delmål Frist Deltakere museene 

 -Objektgruppe  
  

Kari Hjelle (UM), Solfrid Hjelmtveit (UM), 
Karstein Hårsaker (VM), Torkel Johansen (VM), 
Espen Uleberg (KHM), Arne Johan Nærøy (AM) 
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 -Zoologi 
a. marine evertebrater 
 

Forsinkelse ny 
leveringsfrist:  
1. mars 2020 

Karstein Hårsaker (VM), Bjørn Petter Løfall 
(NHM), Stein Olsen (USIT).  
 
Andre tas inn etter behov 
 
VM data inn til 1. mars,  
NHM data inn til 1. mai 
UM data inn til 1. april (10 000) 

 -Modulering av: 
Person, objekt, 
collecting event 
tid, takson  

1 mars 2020 Karstein Hårsaker (VM), Bjørn Petter Løfall 
(NHM), Stein Olsen (USIT).  
DS, Stein Olsen ansvarlig.  

 b. entomologi 
-oppstart av 
moduleringsarbeid – 
må gjøres i lag med lån.  
 
Lån - lages bare for 
Entomologi behov nå, 
utvikle videre for de 
andre samlinger 
seinere.  
Utvikles for nye lån, 
ikke gamle lån.  
 
Utvikling, med 
migrering vil ta ca. 22 
månedsverk.  

september 2020 
 

Geir Søli (NHM), Jostein Kjærandsen (UMAK), 
Per Djursvoll (UM), Stein Olsen (USIT), Susan 
Matland (MUSIT).  
 
Lån – kultur (andre arbeidsprosess).  Det skal 
være en arkeologi som er med i arbeidet etter 
behov for å knytte kultur til utlån. 
 
APIer bør være på plass i fotobasen før vi 
slukke Delphi.  

WEB APIer er generiske og kan bruke på alle 
samlinger. 
 
 
Rekkefølge for migrering: bestemmer seinere.  

 -lån ut  
 
-Lån inn, gaver og 
mottak av materiale 
(aksesjonsmodul) 
Lån inn og gaver kan 
vurderes som 
aksesjoner jfr. «felles 
kvalitetssystem» 

Høsten 2020 
 
 

Jenny Kalseth (VM)  
Heini Rämä (UMAK)  
Åsa Dahlin Hauken (AM)  
Hanne Lovise Aannestad (KHM)  
Tanja Larssen (UMAK) 
 
Eirik Rindal (NHM) – leder 
 

 -Foto nytt grensesnitt 
for entomologi 
Lag kobling mellom 
gamle system og ny 
som vil være et web 
grensesnitt (REST API). 
 
 

2020 Kobling mellom gamle  
 
Nedsettelse av en arbeidsgruppe som har mål å 
lage minimum viable produkt for bilder/foto? 
 
Hva er behov til ny forenkle fotomodulen i 
forbindelse med entomologi, hva trenger 
entomologer? 

 Botanikk 2020 Består av fem applikasjoner 
Alger og karplanter like, men karplanter har 
hybrider som alger (usikkert ikke har) 
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 Geologi/paleontologi 
Arbeidsgruppe. 
Kravspek. for å vurdere 
hvilken tilpassing som 
må gjøres for at 
geologi/paleontologi 
kan benytte evertebrat 
del av zoologimodulen. 

Utsatt til høsten 
2020 

Hans Arne Nakrem (NHM) 
Torkel Johansen (VM) 
Anette Högström UIT, eller; 
Odile Wallerath UIT 
Haakon Fossen UIB  
 
Susan Matland - leder 
 

 
Nedenfor er de deler av objektmodulen som står på vent (ikke i prioritertrekkefølge).  

 Arkeologi    

 Dokumentasjon/arkiv   

 Etnografi    

 Fotobasen   

 Numismatikk    

 Vertebrater (fisk, fugl 
mm) 

 Hanneke Meijer (UM) 
Nicolas Staube (UM) 
Lars Eirik Johannessen (NHM) 

 
 02 Oppfølgende av evaluering av MUSIT Felles 

 Prosjekteier: Daglig leder, KFKG 

 Prosjektleder:  

 Beskrivelse: FKG oppfølging av årsmøtets (27. februar 2020) beslutninger.  

 # Delmål  Frist  Ansvar  Deltakere museene  

 D1 Oppfølging av årsmøtet 
beslutninger 

2020 FKG  Alle   

 

TAKSONNAVN - Artsnavnebasen 

03  Innlegging av taksonnavn til Artsnavnebasen -  Marineevertebrater  Natur 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder:  

 Beskrivelse: DS lager lister over de navn som finnes i MUSIT med ikke i Artsnavnebasen og sender 
til museene. Museene sørge for at disse navnene legges inn i Artsnavnebasen slik at navnene kan 
valideres mot Artsnavnebasen.  

 # Delmål  Frist  Ansvar  Deltakere museene USIT person 

 D2 Tromsø  2020  Jostein Kjærandsen Stein Olsen, Svein 
Glenndal 

 D4 Bergen. Etter hvert 
som mapping er 
gjennomført  

2020 Jon Kongsrud Jon Kongsrud og 
andre 

Stein Olsen, Svein 
Glenndal 

 

04  Innlegging av taksonnavn til Artsnavnebasen - Entomologi  Natur 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder:  
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 Beskrivelse: DS lager lister over de navn som finnes i MUSIT med ikke i Artsnavnebasen og sender 
til museene. Museene må sørge for at disse navnene legges inn i Artsnavnebasen slik at navnene 
kan valideres mot Artsnavnebasen.  

 # Delmål  Frist  Ansvar  Deltakere museene USIT  person 

 D1 Bergen Mars   Per Djursvoll S. Olsen, S. Glenndal 

 D3 Tromsø Mars  Jostein Kjærandsen S. Olsen, S. Glenndal 

 D2 Oslo Mars  Geir Søli S. Olsen, S. Glenndal 

 D4 Trondheim Mars  Karstein Hårsaker  S. Olsen, S. Glenndal 

 

05  Innlegging av taksonnavn til Artsnavnebasen – Karplanter  Natur 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Jenny Smedmark og Susan Matland 

 Beskrivelse: Jenny og Susan tar fatt i dette og setter opp en plan for museene 

 # Delmål  Frist  Ansvar  Deltakere museene USIT person 

 D1 Trondheim 2020  Tommy Prestø, Mika Bendiksby S. Olsen, S. Glenndal 

 D2 Bergen 2020  Jenny Smedmark S. Olsen, S. Glenndal 

 D3 Tromsø 2020  Heini Rämä S. Olsen, S. Glenndal 

 D4 Oslo 2020  Bjørn Petter Løfall S. Olsen, S. Glenndal 

 

06  Innlegging av taksonnavn til Artsnavnebasen – Sopp, mose, lav  Natur 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Jenny Smedmark og Susan Matland 

 Beskrivelse: Jenny og Susan tar fatt i dette og setter opp en plan for museene 

 # Delmål  Frist  Ansvar  Deltakere museene USIT person 

 D1 Trondheim 2020  Kristin Hassel (12 000 alge) 
Tommy Prestø,  

 S. Olsen, S. Glenndal 

 D2 Bergen 2020  Astri Botnen S. Olsen, S. Glenndal 

 D3 Tromsø 2020  Heini Rämä S. Olsen, S. Glenndal 

 D4 Oslo 2020  Katriina Bendiksen , Siri Rui  S. Olsen, S. Glenndal 

 

Rydding i personnavn 

07  Rydding i personnavn – marineevertebrat Natur 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder:  

 Beskrivelse: Rydding i personnavn må gjennomføres før en migrering av data inn i ny 
marineevertebratmodulen gjennomføres.  

 # Delmål  Frist  Ansvar  Deltakere museene USIT person 

 D1 Trondheim 1 sept 
 

Karstein 
Hårsaker 

Karstein Hårsaker Svein Glenndal, 
S.Olsen, V.Bakken 

 D2 Tromsø 1 sept  Jostein Kjærandsen Svein Glenndal, 
S.Olsen, V.Bakken 

 D3 Bergen. Navnene som 
er knyttet til de 10000 
poster som er mappet 
til Dawin Core Archive  

1 mars  Jon Kongsrud  Jon Kongsrud og 
andre   

Svein Glenndal, 
Stein Olsen, Vidar 
Bakken 
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 D4 Bergen. Resterende 
etter rydding 

2020 Jon Kongsrud  Jon Kongsrud og 
andre   

Svein Glenndal, 
S.Olsen, V.Bakken 

 D5 Oslo. Krypsdyr, 28 000 
poster 

1 mars Åse 
Wilhemsen 

Åse Wilhemsen, Liv 
Guro Kvernstuen 

Svein Glenndal, 
S.Olsen, V.Bakken 

 

08  Rydding i personnavn – entomologi  Natur 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder:  

 Beskrivelse: Rydding i personnavn må gjennomføres før en migrering av data inn i ny 
entomologimodulen gjennomføres.  

 # Delmål  Frist  Ansvar  Deltakere museene USIT person 

 D3 Tromsø 1 
februar 

 Jostein Kjærandsen Svein Glenndal, 
Stein Olsen, Vidar 
Bakken 

 D2 Trondheim 1 mars  Karstein Hårsaker,  og 
andre 

Svein Glenndal, 
Stein Olsen, Vidar 
Bakken 

 D4 Oslo 1 april  Geir Søli Svein Glenndal, 
Stein Olsen, Vidar 
Bakken 

 

09  Rydding i personnavn – Karplanter Natur 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Bjørn Petter Løfall 

 Beskrivelse: Bedre kvalitet på dataene, mindre duplikater, synonymer, homonymer 
Prosjektleder kan ringes ved behov. 

 # Delmål  Frist  Ansvar  Deltakere museene USIT person 

 D1 Tromsø 2020  Heini Rämä Stein Olsen, 
Vidar Bakken 

 D2 Bergen 2020 Karplanter 
Lav, Sopp 

Solfrid Hjelmtveit 
Astri Botnen 

Stein Olsen,  
Vidar Bakken 

 D3 Trondheim 2020  Tommy Prestø Stein Olsen,  
Vidar Bakken 

 D4  Stavanger 2020 Karplanter Anne-Catherine Scheen Stein Olsen,  
Vidar Bakken 

 

10  
Joiksamlingen / folkemusikksamlinga UMAK – migrering av tilveksten 
oversikt til Etnografimodulen mottak delen   Kultur 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Monica Hansen 

 Beskrivelse:  
UMAK kultur ønsker å migrere tilvekstdatabasen for folkemusikksamlinga til MUSIT etnografi 
mottaksmodulen. Databasen har 6 felt og 2574 poster. Tilvekstdatabasen inneholder ingen 
lydfiler, bilder eller pdf’er. Den er kun en aksesjon over alt materialet som inngår i 
folkemusikksamlinga (være seg lydfiler, videofiler, fonogram, manuskripter etc).  
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Samlingsansvarlig gikk av med pensjon i høst 2019. Materialet er svært etterspurt. Det betyr 
derfor mye å få denne tilveksten inn i MUSIT.  
 
UMAK har startet forberedelse til migrering, som innebærer forslag til mapping, og datavask. 
Arbeidet med datavask har blitt litt større enn først antatt. Da den opprinnelige tabellen ikke 
hadde så mange registreringsfelt, ser man at det vil være gunstig å trekke ut opplysninger til flere 
felt i MUSIT-basen (som for eksempel navn på Innlevert av). Arbeidet vil derfor ta litt lengre tid.  
 
Frist mapping/datavask: 1. mars 2020 
 
Migrering: 1. juni 2020 

 # Delmål  Frist  Ansvar / Deltakere museene USIT person 

 D1  Mapping/datavask 1 mars Monica Hansen Jarle Stabell  

 D2 Migrering data til 
Etnografi-mottak 

1 juni Monica Hansen Jarle Stabell  

 

 11 Migrering til marineevertebratmodulen  Natur 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder:  

 Beskrivelse: Bergen og Tromsø migrerer fra Darwin Core Archive (DCA). 

 # Delmål  Frist  Ansvar  Deltakere 
museene 

USIT person 

 D1 Bergen, gjelder 
de ca. 10000 
poster som er 
mappet til DCA 

des Jon A. Kongsrud  Vidar Bakken, 
Svein Glenndal 

 D2 Bergen, 
resterende 

2020 Jon A. Kongsrud, og andre  Vidar Bakken, 
Svein Glenndal 

 D3 Tromsø 2020 Jostein Kjarandsen  Vidar Bakken 

 D4 Oslo Mars Åse Wilhelmsen   

 D5 Trondheim Mars Karstein Hårsaker   

 

12 Kommunesammenslåing  Felles 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Torkel Johansen og Espen Uleberg 

 Beskrivelse:  
De mange kommuneendringene i 2020 gjør at MUSITs stedstabell i arkeologibasen må oppdateres.  
Stedstabellen er en liste over tidligere kommuner og gårdsnummer i Norge, og hittil er den 
oppdatert manuelt, men i år er omfanget så stort at det må automatiseres. Kommune 
sammenslåingen gjør at listen må oppdateres.  
 
MUSIT publiserer en JSON-fil med gamle og nye kommunenummer og gårdsnummer. Denne fila 
gjør det mulig å lage et script som gjør oppdateringene i alle de berørte fylkene og kommunene.  
Kartverkets JSON-fil blir publisert 13. desember, og arbeidet med å lage scriptet og kjøre 
oppdateringene vil bli gjort i løpet av januar 2020. 

 # Delmål  Frist  Ansvar  Deltakere 
museene 

USIT person 
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 D1 Kommunesammenslåing 
- utviklingsdelen 

1 feb. Ellen Jordal   Ellen Jordal, 
Jarle Stabell 

 D2 Ferdigstille 
kommunesammenslåing 

1 mars Espen Uleberg og Torkel 
Johansen 

 Ellen Jordal, 
Jarle Stabell 

 D3 Museene 
kvalitetssikring av data 

1 april FKG   Ellen Jordal,  
Jarle Stabell 

 

13 UNIMUS Felles 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: 

 På siste MUSIT seminaret (høsten 2018) ble det besluttet at Koordineringsgruppene skulle diskutere 

saken ved museene for å prøve å finne en løsning på dette i løpet av 2019.  

USIT har signaliserte at support for FLASH vil avslutte ved årsskrift 2020/2021  

(31. desember).  

Disse deler av UNIMUS (http://www.unimus.no/) vil slutte å virke:  

 Arkeologiportalen 

 Kulturvitenskap, TMU 

 Kulturdieda, TMU 

 Mynt og medaljer  

 

Av de fire portaler som vil ikke fungere etter nyttår 2020 er det Mynt og medaljer og Etnografi 

(UMAK) som bli stående uten fungerende portaler. Det bør en løsning for disse. De andre kan 

utgår. VM har overført deres mynt og medaljer data til Collections Online. Det er ingen ting i veien 

for at de andre museene tar i bruke Collections Online som er Open Source.  

Arbeidet med å lage en ny UNIMUS settes i gang etter at museene har bestemt om de vil ha en 

felles portal.  

 # Delmål  Frist  Ansvar  Deltakere 
museene 

USIT person 

  Finne løsning for en 
eventuell ny UNIMUS 

juni Felles koordineringsgruppe   Stein Olsen 

 

14 ADED - oversikt Felles 

 Prosjekteier: Daglig leder 

 Prosjektleder: Steinar Kristensen 

 I 2020 begynner programmeringen for ADED. Det er som kjent et NFR-prosjekt som skal lage GIS-
løsningen for MUSIT. Det er vesentlig at det av settes nok tid til at integreringen av ADED-
løsningen blir best mulig.  
To av medlemmene i FKG sitter i styringsgruppen for ADED; Bernt Rundberget (VM), og Susan 
Matland (MUSIT). I MUSITs fagforum for GIS, som ledes av Steinar Kristensen (KHM), sitter 
Wenche Brun (AM).     

 # Delmål  Frist  Ansvar  Deltakere 
museene 

USIT person 

  Kvalitetssikring av ADED 
arbeidet i MUSIT 

2020 
 

Fagforum for 
feltdokumentasjon / 
Referansegruppe for GIS.  
Steinar Kristensen (KHM) 

 Ellen Jordal 
Jarle Stabell 

 

Forslag til vedtak: Handlingsplan vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet.  

http://www.unimus.no/
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SAK NR: V-Sak 05/01-2020 
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 
TEMA: Forslag til årsplan for MUSIT 2020 

NOTATDATO: 15.01.2020 
MØTEDATO: 22.01.2020 

 

  

Forslag til årsplan for MUSIT 2020 
 

Innledning  
Formålet med MUSIT er å sikre drift, vedlikehold og utvikling av universitetsmuseenes felles 

samlingsdatabaser. MUSITs systemer for samlingsdata skal støtte museenes kjerneoppgaver 

innenfor forskning, formidling og forvaltning, og legge til rette for deling av data for 

forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet.  

 

MUSITs årsplan bygger på MUSITs strategidokument 2018-2023 og arbeidet med å følge 

opp rapporten «Evaluering av universitet museenes IT organisasjon MUSIT» - 26. juni 2019  

(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/2/2e/MUSIT_EvalueringsRapport_-_1.0.pdf). 

Koordineringsgruppenes handlingsplan utdyper årsplanen og omfatter tiltak innenfor drift, 

forvaltning og utvikling av nye moduler.  

 

Hovedoppgaver for MUSIT i 2020 er:  
Oppfølging av rapporten «Evaluering av universitet museenes IT 

organisasjon MUSIT».   
Styret har et særskilt ansvar for å følge opp rapporten «Evaluering av universitet museenes IT 

organisasjon MUSIT» fra juni 2019.  

 

Ansvarlig: Styret   

 

Avtale om samarbeidstiltaket, Universitetsmuseenes IT-organisasjon 
Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er et samarbeidstiltak med formål å sikre 

drift, vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for 

deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet.  Avtaleparter er:   

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, 

Universitetet i Stavanger, og UiT Norges arktiske universitet.   

 

Den eksisterende samarbeidsavtalen gjelder ut 2020. Årsmøtet må ta stilling til om det skal 

utarbeides en ny samarbeidsavtale, eller om den eksiterende samarbeidsavtale skal forlenges i 

påvente av eventuelle tiltak som oppfølging av evalueringens rapport (Evaluering av universitet 

museenes IT organisasjon MUSIT, juni 2019).   

 

Ansvarlig: MUSIT styret, daglig leder 

 

NY IT-løsning  
Arbeidet med å utvikle ny IT-løsning for MUSIT vil også i år være MUSITs hovedsatsning 

og legger beslag på mesteparten av de tilgjengelige ressursene. Å sikre god fremdrift og 

https://wiki.uio.no/usit/musit/images/2/2e/MUSIT_EvalueringsRapport_-_1.0.pdf
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riktige prioriteringer vil være de viktigste oppgavene til både styret, koordineringsgruppene 

og daglig leder.  

Ansvarlig: Daglig leder, produkteier, koordineringsgruppene, MUSITs styret 

Koordineringsgruppenes Handlingsplan for 2020 
Gjennomføring av handlingsplanen for våren 2020, samt å supplere denne høsten 2020 i tråd 

med eventuelle tiltak som oppfølging av evalueringen. 

 

Ansvarlig: Koordineringsgruppene 

 

 
Forslag til vedtak: Forslag til årsplan for MUSIT 2020 vedtas med de kommentarene som 

fremkom i møtet, og oversendes årsmøtet. 
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SAK NR: D-sak 06/01-2020 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: Vurdering av forholdet mellom tilgjengeliggjøring og formidling, og 

tekniske konsekvenser 

NOTATDATO: 19.01.2020 

MØTEDATO: 22.01.2020 

 

  
Vurdering av forholdet mellom tilgjengeliggjøring og formidling, og 

tekniske konsekvenser 
 
(Tidligere V-Sak 42/10-2019 som ble utsatt) 
NOTAT – UTKAST – DISKUSJONSGRUNNLAG.  
T. Burheim 19.01.2020 
 
Om: Vurdering av forholdet mellom tilgjengeliggjøring og formidling, og tekniske konsekvenser 

Anbefaling 

A. MUSIT legger føringene i «Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av 

forskningsdata» og «Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data» til grunn for 

sitt arbeid med tilgjengeliggjøring av samlingsdata.   

B. MUSIT prioriter av faglige, vitenskapelige og tekniske aktiviteter i arbeidet med 

tilgjengeliggjøring av samlingsdata til sluttbrukere.  

C. MUSIT bør overlate ansvaret for tekniske løsninger og systemer for nettbasert publisering og 

formidling (web-sider, publiseringssystemer og tilsvarende) av samslingsdata til 

universitetsmuseene og eventuelt andre aktører 

D. En eventuell ny felles publiseringsløsning (ny unimus.no) bør etableres som et separat 

prosjekt med separat finansiering utenfor dagens finansieringsrammer. Her bør man vurdere 

samarbeid med andre aktører.   

E. MUSIT bør i størst mulig grad legge til rette for at universitetsmuseene og andre kan 

formidle samlingsdata i en størst mulig bredde av kanaler (publiseringsløsninger, GIS-

systemer, ulike planleggingsverktøy, undervisningsløsninger, forvaltningsløsninger) i tråd 

med «Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data». 

Bakgrunn 

Styret i MUSIT etablert høsten 2019 en faglig referansegruppe og gav den som et av sine første 

oppdrag å vurdere forholdet mellom tilgjengeliggjøring og formidling. MUSIT har i sin strategi ansvar 

for tilgjengeliggjøring av data, men ikke for formidling. referansegruppen leverte sin rapport 

11.november 2019. Rapporten både omtaler og viser at det er uklarheter i begrepsbruk og ansvar i 

grenseområdet mellom tilgjengeliggjøring og formidling. Det er derfor behov for en presisering av 

MUSIT sin strategi og sine føringer på området. Dette kan gi konsekvenser i prioriteringene av arbeid 

og ressursbruk, samt for tekniske løsninger.    
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Avgrensning mellom formidling og tilgjengeliggjøring 

En gjentagende utfordring i diskusjonen om prioriteringer, teknisk løsning og MUSIT sine aktiviteter 

er avgrensing mellom formidling og tilgjengeliggjøring av samlingsdata. Denne uklarheten nevnes 

eksplisitt i rapporten fra referansegruppen (side 5), og det er begreper som både i definisjoner og i 

bruk overlapper med hverandre.  

Tilgjengeliggjøring av data har lenge stått høyt på den forskningspolitiske agendaen.  Det er 

utarbeidet nasjonale strategier og gitt retningslinjer på området. Universitetsmuseene, og med det 

MUSIT sine tekniske løsninger, er underlagt disse føringene. I Norge er dette primært «Nasjonal 

strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata» og «Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring 

av offentlige data». For å kunne agere i denne konteksten bør MUSIT i størst mulig grad legge til 

grunn en forståelse i tråd med disse.  

Førstnevnte legger sistnevnte til grunn for sin strategi:  

«Regjeringens Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data består av 15 punkter, 

og skal sikre at tekniske, organisatoriske og juridiske forhold er lagt til rette for en best mulig 

utnyttelse av offentlige data. Retningslinjene innebærer at bruksvilkårene skal åpne for så 

mange bruksområder som mulig (gjennom åpne standardlisenser), at data som hovedregel 

skal være gratis, og at datasettene og datakvaliteten bør dokumenteres.»2 

Tilgjengeliggjøring er i første rekke innrettet mot bruk og gjenbruk av data i andre sammenhenger, 

og i mindre grad direkte formidling av data til sluttbrukere/allmenheten. Dette er gjennomgående i 

den nasjonale strategien for tilgjengeliggjøring. Det er i liten grad snakk om å formidle 

forskningsdata gjennom publiseringsløsninger og nettsider til allmenheten. Det er videre et vesentlig 

aspekt knyttet til åpne forskningsdata. Dette er primært knyttet til den vitenskapelige aktiviteten, 

med gjenbruk, etterprøvbarhet og dokumentasjon av vitenskapelig arbeider mv. Det vil si 

muligheten for å hente ut datasett på ulike måter.   

Formidling er en av universitetenes og universitetsmuseenes lovpålagte oppgaver. Dette innebærer 

et bredt spekter av aktiviteter, der universitetene og universitetsmuseenes nettsider og ulike 

nettløsninger inngår i disse. I denne konteksten vil ikke nettsider med samlingsdata innrettet for 

allmenheten skille seg prinsipalt i forhold til disse. Kvaliteten på og resultatet av denne formidlingen 

av forskningsdata er i like stor grad knyttet til presentasjonsform, visualisering, konstekt og 

brukervennlighet, som rene faglige vurderinger og det faglige innholdet. For tilgjengeliggjøring er 

aspekter som faglige innhold, kvalitet, dokumentasjon, kompletthet, etterprøvbarhet, etc viktigere. 

For formidling vil kommunikasjon og forståelse hos mottaker være det sentrale, mens det for 

tilgjengeliggjøring vil være kompletthet og kvalitet være det førende.     

Vi legger her til grunn en relativt bred forståelse av å formidle, i råd med universitetenes lovpålagte 

oppgaver. Universitetenes nettsider er en del av formidlingsaktiviteten, og unimus.no.   

                                                           
2 Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata, Kunnskapsdepartementet, 12/2017. Side 
15.  
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I retningslinjer for tilgjengeliggjøring av offentlige data heter det «For å sikre at tekniske, 

organisatoriske og juridiske forhold er lagt til rette for best mulig utnyttelse av offentlige data, bør 

virksomheter som forvalter offentlige data følge disse retningslinjene». Deretter kommer omtale av 

følgende femten punkter:  

1. Bruk åpne standardlisenser 

2. Tilby data gratis 

3. Tilby data uten brukerregistering 

4. Dokumenter datasettene 

5. Tilby informasjon om datakvalitet 

6. Tilby oppdaterte data 

7. Gjør data synlige 

8. Bruk maskinlesbare og standardiserte formater 

9. Tilby data gjennom et programmeringsgrensesnitt 

10. Tilby komplett nedlasting 

11. Bruk faste adresser og unike identifikatorer 

12. Publiser oversikt over virksomhetens data 

13. Tilpass data til brukernes behov 

14. Oppmuntre til bruk 

15. Legg til rette for tilbakemeldinger 

MUSIT bør legge til grunn en forståelse av tilgjengeliggjøring i tråd med dette og bør vektlegge 

realisering av disse sammen.  

Publiseringsløsninger. Universitetsmuseene vil ønske å kunne formidle sine samlinger og data om 

disse på ulike måter. Det er ulike kontekster disse kan settes i, de realiseres i samarbeid med ulike 

aktører og med ulike teknologier, primært kanskje med sine morinstitusjoner, randsone og andre 

offentlige formidlingsaktiviteter. Vi kan forvente at de kommende årene vil være en lang rekke 

prosjekter og aktiviteter som ønsker å kombinere samlingsdata med annen type informasjon3. Det vil 

være vanskelig og om en umulig for MUSIT å lage og forvalte gode nettsider og andre 

publiseringsløsninger som kan formidle disse dataene på en god måte til allmenheten over tid. 

Forventningene hos brukere vil hele tiden endre seg, teknologien endrer seg og det vil være en 

vesentlig ressursbruk over tid. Generell publiseringsløsning bør derfor sterkt vurderes om det er 

MUSIT sitt ansvar. I dette vil det være at MUSIT sitt ansvar for unimus.no bør revurderes.  

Profesjonelle publiseringsløsninger av god kvalitet krever mye ressurser, både teknisk, 

innholdsmessig, struktur og kontekst. De ulike universitetsmuseene ønsker å profilere seg på ulike 

måter og gjerne presentere hele eller deler av sine samlinger.  

Imidlertid har MUSIT et ansvar i tråd med nasjonale strategier og retningslinjer for å tilgjengeliggjøre 

sine data på en best mulig måte for de som ønsker å lage publiseringsløsninger. Det innebærer 

publisering av oversikter, dokumentere, programmerbare grensesnitt, tilgjengeliggjøre datasett og 

                                                           
3 Det er ikke vanskelig å se for seg en lang rekke student, elev, undervisning, kultur-, natur-, og og andre 
formidlingsprosjekter som anvender ny teknologi med utgangspunkt i samlingsdata. For eksempel ulike GIS-
systemer, utvidet virkelighet på smarttelefoner, turistløsninger, etc, og som inneholder og kan formidle 
samlingsdata ved at MUSIT gjør disse tilgjengelig.     
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oppmuntre til bruk, etc.  Samarbeid med andre kan være et tiltak for å dekke det aktuelle behovet 

for å erstatte unimus.no.  

Dette har som konsekvens at det er viktigere for MUSIT å prioritere aktivister som støtter forskning 

og forvaltning av samlingene og tilgjengeliggjøring av forskningsdata først og fremst. Det har også som 

konsekvens at tilgjengeliggjøring i tråd med de nevnte retningslinjene bør være sentralt. En moderne 

og framtidsrettet teknologisk løsning er i tråd med dette.   
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SAK NR: O-Sak 07/01-2020  
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 
TEMA: MUSIT utviklingsvirksomhet, kort status for hva som er gjort 

i tidsrommet desember 2019 – 20. januar 2020. Orientering 
NOTATDATO: 20.01.2020 
MØTEDATO: 22.01.2020 

 

 

MUSIT – utviklingsvirksomhet, Kort status  

20. januar 2020 

  

Konservering: 
De er ikke utviklet noen nye hendelser på denne modulen siden 2018 

Status: Det gjenstår fremdeles alle delhendelser som har foto i seg, samt delhendelsen 

materialebestemmelse. Disse er utsatt til etter at objektmodulen for natur er utviklet, da dette i 

utgangspunktet er kulturspesifikt funksjonalitet. 

 

Magasin: 
De er ikke utviklet noen nye hendelser på denne modulen siden høsten 2017 

Status: Magasinmodulen er operativ. 

 

Analyse: 
Analysemodulen ble satt ut av spill pga. en oppgradering av en underliggende bibliotek i 16. 

september 2019. Arbeidet med å reparere modulen har vært omfattende og tidkrevende. Det 

har vært gitt ut en rekke feilfikser til modulen.  

Status: Fremdeles ikke friskmeldt, men den forventes reparert ved neste release 23. januar 

2020.  

 

Søk: 
Det er satt inn ekstra ressurser Morten Erlandsen fra USIT (DS-gruppen) på søk for å 1) å 

oppgradere søkemotoren (Eleastic search) til nyeste versjon (break changes)), 2. gjøre søkene 

bedre.  

 

Objekt, marine evertebrater:  
Den første releasen med objektmodulen – marine evertebrater ble gitt ut den 16. september 

2019. Dette var en ufullstendig versjon og det gjenstår mye arbeid. Etter at denne versjonen 

ble sluppet har meste parten av utviklerressursene blitt brukt til å rette feil i analysemodulen. 

Arbeidet med objektmodulen vil starte opp igjen når arbeidet med å oppgradere søkemotoren 

av er avsluttet. 

 

 

Det foregår en migrering av testdata 48 poster fra VM – NTNU, og per i dag er ikke alle data 

feltene blir migrert. Arbeidet er pågående.  

 

Status: Det gjenstår et betydelig utviklingsarbeid på forntend i objektmodulen, i tillegg så må 

man involvere en interaksjonsdesigner for å sikre intuitive grensesnitt og god arbeidsflyt.  
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Objektmodulen: 

Modul Status Kommentar 

Person  Trenger input fra interaksjonsdesigner; trenger ny 

inngang og  rydde i skjermbildet 

Innsamlingshendelse   

Objekt detaljer   

Brukeradministrasjon  Modulen fins men må tilpasses objektmodulen 

Magasin  Ferdig 

Foto/dokument  Foreløpig bruke gammel løsning, men den må 

tilpasset litt 

 

Hendelse Status Kommentar 

Etiketter   Det er lagd etikett muligheter for magasin, men ikke 

objekt 

Import (tilsvarende Excel-

arket til Vidar) 

 Noe av logikken fra migreringsskript kan gjenbrukes 

Eksport   

MUSIT(GBIF)-dump   

Massegodkjenning av data   

 

 

Backend: 
Migrering av Oracle til Postgres databaser. Konserverings-, analyse- og magasinmodulen er 

utviklet med en Oracle database i bunn. Tiden har nå kommet for å migrere disse dataene fra 

Oracle til Postgres, som er den databasen som man skal brukes i det nye systemet.  

 

Dokumentasjon av API. For å få den nødvendige dokumentasjonen av APIene har man 

innført SWAGGER. Dette sikrer en god dokumentasjon og gjøre det lettere for andre å forstå 

hvordan applikasjonen virker. Dette vil også potensielt legge til rette for åpne API på et 

senere tidspunkt, dvs. at andre (utenforstående) kan bygge datatjenester basert på MUSIT 

data.  
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MUSIT. Styremøte 22. januar 2020. 

 

 Våren 2019 ble det ansatt to utviklere ved USIT som skulle jobbe med MUSIT. De 

har nå søk og fått andre stilling ved USIT. Derfor har USIT utlyst og tilsatt to nye 

utviklere som har oppstarts dato rundt den 1. april.  

 Fylke- og kommunesammenslåing. Ellen Jordal arbeider med dette. Fristen er 1. 

februar 2020. Espen Uleberg (KHM) og Torkel Johansen ferdigstilling og 

kvalitetssikring av data til 1. april. 

 

 Produkteier, Eirik Rindal, fortsetter i rollen inntil videre. Han er på MUSIT/USIT 

torsdager eller etter behov. 

 Felles koordineringsgruppemøte avholdt den 14. januar. 

 Styringsgruppe for ADED avholdt møte den 14. januar. 

 Referansegruppen for styret; utreding av alternative systemer for MUSIT.  

o Oppstartsmøte den 10. januar, nytt møte den 13. januar, og nestemøte er den 

27. januar.  

 

 

Forslag til vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering. 

 

Notat 

20. janaur 2020 

Susan Matland og Eirik Rindal 
 


