
Oslo, 13.9.2012 
Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes som et telefonmøte den 20. september kl. 12.00-13.00. 
 
Saksliste 
V-sak 01/3-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 24.5.2012 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
O-sak 02/3-12 Tertialrapport, 2. tertial 
 Sakspapirer: Budsjett, regnskap og prognose og timeforbruksoversikt 
 
O-sak 03/3-12 Naturhistorie: Referat fra møtet i koordineringsgruppa 11.9.2012 
 Sakspapirer: Referat 
  
O-sak 04/3-12 Kulturhistorie: Rapport og referat fra møtet i koordineringsgruppa 22.8.2012 
 Sakspapirer: Rapport og referat 
 
O-sak 05/3-12 UHR Ms evaluering av MUSIT: mandat og sammensetning av evalueringsgruppen 
 Orientering ved medlemmer i UHR M 
 
V-sak 06/3-12 Utredning av framtidig IT-arkitektur for MUSIT 
 Sakspapirer: Forslag til mandat 
 Forslag til vedtak: Mandatet vedtas med de endringer som kom fram i møtet. 
 
O-sak 07/3-12 Webstatistikk for www.unimus.no 
 Sakspapirer: Oversikt med lenker til detaljert statistikk for 2011 og 2012 
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 Forslag til vedtak: Mandag 10. desember, 11.00-15.00 i Trondheim (NTNU 

Vitenskapsmuseet) 
 
D-sak 09/3-12 Eventuelt 
 
 
 
Vedlegg: 
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Oslo, 19.6.2012 

Referat fra styremøtet i MUSIT 24.5.2012 
 

Henrik von Achen (UiB), Arne Bjørlykke (NHM), Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Svein 

Glenndal (DUG, sekretær), Susan Matland (KHM), Lars Oftedal (UiO), Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder), 

Arne Johan Nærøy (AM). 

 

Arne C. Nilssen (TMU) møtte for Marit Hauan (TMU) 

 

Siri Jansen (UMiB) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør) var forhindret fra å møte. 

 

 

Saksliste 

V-sak 01/2-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.2.2012 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

O-sak 02/2-12 Endringer i styret 

 Endringer i styret ble tatt til etterretning 

 

O-sak 03/2-12 Tertialrapport, 1. tertial 

 Tertialrapporten ble tatt til etterretning 

    

V-sak 04/2-12 Godkjenning av organisering og mandat for faggruppe for web 

 Det ble fremmet to alternative endringsforslag. 

 

 Alternativ A: 

  

 1. Det opprettes en faggruppe for portalisering og tilgjengeliggjøring, portalgruppe. 

 

 2. Faggruppen skal minst ha ett medlem fra hvert universitetsmuseum og dekke både 

kulturhistorie og naturhistorie. Det skal være balanse i representasjon mellom naturhistorie 

og kulturhistorie. Lederne av koordineringsgruppene skal være medlem i faggruppen. 

 

 3. Faggruppen får følgende mandat: 

 

 Foreslå prioritering av samlinger for publisering i egne, i eksterne portaler eller som 

åpne data 

 Foreslå hvilke metadata som skal følge objektene som publiseres 

 Foreslå funksjonalitet i egne portaler 

 Foreslå kvalitetsnivå på metadata 

 Utrede forslag til felles fotopolicy som skal behandles 

 Utarbeide handlingsplan for hvordan universitetsmuseene kan møte fremtidige krav 

om åpenhet og tilgjengelighet av data og integrering i forvaltningsløsninger. 

 

 Alternativ B fra Arne Bjørlykke: 

 

 Styret foreslår at koordineringsgruppene utreder portalløsninger. Koordineringsgruppene kan 

nedsette et portalutvalg med mandat å kartlegge nasjonale og internasjonale digitale nettverk. 

På bakgrunn av kartleggingen skal koordineringsgruppene vurdere behovet for nye portaler 

og hvordan portalene eventuelt kan knyttes til nasjonale og internasjonale strukturer. 

 

  

 Vedtak: Alternativ A ble vedtatt med 7 stemmer. Alternativ B fikk 2 stemmer. 
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V-sak 05/2-12 Prioritering av webarbeid 2012 

 Vedtak: 

 

1. MUSIT utfører webarbeid i 2012 med følgende prioritet 

i. Karttjeneste WMS 

ii. Publisering av fagtekster arkeologi 

iii. «Min samling» 

 

Kostnadene dekkes over «Web-satsing» 

 

2. Dersom det gjenstår midler etter at tiltakene under vedtakspunkt 1 er gjennomført, 

omdisponeres disse til andre prioriterte ekstratiltak som velges av lederne i 

koordineringsgruppene og daglig leder i samarbeid. 

 

 

V-sak 06/2-12 Tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes data på EUROPEANA/NORVEGIANA  

 Vedtak: Saken sendes til portalgruppa for utredning av konsekvenser. Utredningen må være 

ferdig innen 15. oktober. Saken behandles i styremøtet i november. 

  

V-sak 07/2-12 Oppretting av faggruppe for ny IT-infrastruktur 

 Det var diskusjon om utredning av ny IT-infrastruktur burde være en del av en større 

evaluering av MUSIT, eller om dette kunne starte uavhengig av denne evalueringen. Det ble 

poengtert at en evaluering av MUSIT burde gjøres i regi av Universitets- og høgskolerådets 

museumsutvalg. Axel Christophersen ønsket ikke at det skulle startes utredning av ny IT-

infrastruktur uavhengig av evalueringen av MUSIT. 

 

 Vedtak: DUG gis i oppdag å utrede ny IT-infrastruktur. Utredningen skal være ferdig innen 

15. oktober og forelegges styret i styremøtet i november. Vedtatt med 8 stemmer for og 1 

stemme mot. 

 

O-sak 08/2-12 Naturhistorie: Rapportering på handlingsplanen for 2012 og referat fra møter 

 Tatt til etterretning 

 

O-sak 09/2-12 Kulturhistorie: Rapportering på handlingsplanen for 2012 og referat fra møter 

 Tatt til etterretning 

 

O-sak 10/2-12 Mulighet for å avholde styremøter som videokonferanse 

 Tatt til etterretning. Det ble bemerket at viktige diskusjoner vanskelig kan gjøres med 

telefonmøter og videokonferanse, møtets form og innhold må vurderes før man bestemmer 

seg for å bruke videokonferanse. Det var enighet om at møtet i november må være et fysisk 

møte. 

   

D-sak 11/2-12 Eventuelt 

1. Henrik von Achen etterspurte mer detaljert statistikk for nettstedene og bemerket at det 

som ligger på unimus ikke er tilgjengelig på de store søkemotorene. 

2. Arne Bjørlykke informerte om at NHM undersøker mulighet for massedigitalisering ved 

enten å sende materiale til Paris, eller at produksjonslinjen for digitalisering flyttes til 

Oslo. Digitaliseringsarbeidet vil kunne gjøres i løpet av en måned. Dersom andre museer 

har noe de skal ha digitalisert kan de bli med på dette. 

3. Axel Christophersen foreslo at det startes et evalueringsarbeid som kan gi grunnlag for 

revidering av ny avtale om MUSIT. Styret mente at evaluering av MUSIT bør tas opp 

som sak i Universitets- og høgskolerådets museumsutvalg. 

 

 

Svein Glenndal 

referent 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: O-SAK 02/3-12 

FRA: DUG 

TEMA: BUDSJETT OG PROGNOSE FOR 2012 OG REGNSKAP PER 2. TERTIAL 

DATO: 5. SEPTEMBER 2011 

CC:  

Budsjett, regnskap og prognose 
 

 
 
Budsjett 2012 Regnskap 2012 Prognose 2012 

 
Noter  

Inntekter 
 

  
 

UiO 2 841 2 841  2 841   
UiB 2 023 2 023  2 023   
NTNU 2 023 2 023  2 023   
UiT 1 205 1 205  1 205   
UiS 516 516 516  
Overført fra tidligere år 1 104 1 104  1 104   
     
Sum inntekter 9 712 9 712  9 712  
     
Utgifter     
Lønn 6 877 4 107  6 300  Note 1 
Driftskostnader 900 600 900  
Programvare 13 0  2  
Reiser, møter m.v. 70 45 60  
Web-satsing 500 189 240 Note 2 
Ekstrasatsing på naturhistorie 753 414 600 Note 3 
Ekstrasatsing på kulturhistorie 599 218 599 Note 4 

Sum utgifter 
 

9 712 5 573  8 701 
 

 
Note 1 
Basert på timeoversikten per 2. tertial vil DUG neppe bruke opp midlene satt av til lønn i 2012. 
Prognosen er noe usikker i og med at en person har blitt 20 % sykemeldt, en annen skal ta ekstra 
lang, opptjent ferie i 3. tertial og en tredje har gått opp fra 70 til 90 % stilling. 
 
Note 2 
Av de prioriterte oppgavene innen webarbeid har kun utvikling av WMS-tjenesten kommet i gang 
per 2. tertial. Faggruppe portalisering og tilgjengeliggjøring er under opprettelse. 
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Note 3 
Av de 753 000 som ble satt av til ekstrasatsing innen naturhistorie har så langt ca. 100 000 gått til 
kjøp av konsulenttjenester (NTNU IT). De resterende midlene er lønn til en person (Vidar Bakken) 
ansatt i en midlertidig 40 %-stilling. På bakgrunn av forestående permisjoner (innen naturhistorie) 
og budsjettprognosen generelt, er Bakkens 40 %-stilling forlenget ut juli 2013. 
 
Note 4 
De resterende midlene (381 000) er fordelt likt mellom de fem museene med kulturhistoriske 
samlinger. Midlene brukes i henhold til prioriteringer vedtatt som del av handlingsplanen for 
kulturhistorie for 2012. 
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MUSIT –  SAKSFRAMLEGG 

SAK: O-SAK 02/3-12 

FRA: DUG 

TEMA: TERTIALRAPPORT OG TIMEFORBRUKSOVERSIKT FOR 2. TERTIAL 2012 

DATO: 6. SEPTEMBER 2012 

 
 
Aktiviteter 1. tertial 2. tertial Summert Budsjett  

Tekniske fellesoppgaver 225 231 456 1 875 

Naturhistorie, utvikling og drift 1 614 1 172 2 786 3 750 

Kulturhistorie, utvikling og drift 944 726 1 670 3 750 

Administrative fellesoppgaver 661 720 1 381 1 125 

Sum 3 444 2 849 6 293 10 500 

 
Per 2. tertial har DUG brukt 6 293 timer, som tilsvarer 60 % av totalrammen på 10 500 timer. Tallet 
for "Naturhistorie, utvikling og drift" inkluderer 425 timer for utvikling under budsjettposten 
"Ekstrasatsing på naturhistorie". 
 
Tekniske fellesoppgaver omfatter utvikling av brukerdokumentasjon og utvikling av 
fellesløsninger, for eksempel web- og kartløsninger. Administrative fellesoppgaver omfatter 
forberedelse til, og deltakelse på, møter, prosjektledelse og andre ledelsesoppgaver. 
 
Underforbruk i " Tekniske fellesoppgaver " og overforbruk i " Administrative fellesoppgaver " 
skyldes daglig leders permisjon i 1. halvår 2012. Overforbruk i " Administrative fellesoppgaver" 
skyldes også merarbeid til planlegging og gjennomføring av webseminaret i mai. 
 
Hvis vi legger til grunn at det produseres litt færre timer i 3. tertial sammenlignet med 1. tertial, så 
vil DUGs aktiviteter tilsvare ca. 3 200 timer i 3. tertial. (Men se Note 1 til "Budsjett, regnskap og 
prognose" ovenfor.) 
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MUSIT 
Koordineringsgruppe for naturhistorie 
12.09. 2012/SBA 
 
 

 
REFERAT 

 
fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 11. september 2012 kl. 11.00-15.30  
Møtested: Park Inn Oslo Airport Hotell, Gardermoen 
 
 

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

* 
  
 
Sak 13/12: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 22.05. 2012 
 
Innkalling, saksliste og referat fra møtet 22.05. 2012 ble godkjent. 
 
Sak 18/12 ble behandlet før sak 16/12. 
 
To saker ble meldt under eventuelt: 

1. Forslag til eventuelle omdisponeringer av midler avsatt av Styret til websatsing. 
2. Tilgjengeliggjøring av saksdokumenter av interesse ut over internt MUSIT-arbeid. 

 
Arne C. Nilssen orienterte om at han har forskningsfri fra august 2012, og at Tromsø museum 
arbeider med å finne en ny representant i koordineringsgruppa. En håper at dette er på plass til 
neste møte i november.  
 
 
Sak 14/12: Status for arbeidet i faggruppene, DUG og adhoc-gruppene 
 
Notat med 3 vedlegg. 
 
Status for arbeid i faggruppene og adhoc-gruppene ble gjennomgått ut fra skriftlige innspill og 
referater, samt supplert med opplysninger fra koordineringsgruppas medlemmer under 
saksgjennomgangen. Jarle Ebeling ga en status for DUGs arbeid i tilknytning til 
gjennomgangen av arbeidet i gruppene.  
 
Status for faggruppenes arbeid 
Det er generelt liten aktivitet i faggruppene i perioden juni til og med august på grunn av 
feltarbeid og ferieavvikling.  
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Karplanter  
Ved NHM ble den nye karplanteapplikasjonen tatt i bruk våren 2012, og de har høsten en del 
erfaringer. De som bruker applikasjonen mye er godt fornøyd, mens de som bruker den mer 
sporadisk, har mer problem med å venne seg til det nye brukergrensesnittet. Det største 
problemet er at omfattende søk tar lang tid. Dette må dokumenteres mer systematisk slik at 
utvikler kan søke og rette feil. Import via Excel er testet grundig og «gitt godkjent» ved 
NHM. Tilsvarende tester må gjennomføres ved VM og BM. Faggruppa ønsker at migrering 
av datasett fra Agder naturmuseum og Stavanger museum kan prioriteres høsten 2012. 
Arbeidet er avhengig av tilgjengelige ressurser ved NHM som fortsatt jobber med soppdata. 
Fridtjof Mehlum følger opp hvordan dette tidsmessig ligger an. 
 
Fungerende faggruppeleder har tatt initiativ til møte for å planlegge og prioritere aktiviteter 
for resten av 2012. Koordineringsgruppa ber om at oppnevnt faggruppeleder informerer resten 
av faggruppa og leder for koordineringsgruppa fra hvilken dato hun kan tre inn igjen i rollen 
som faggruppeleder.  
 
Sopp og lav 
Faggruppa har ikke hatt møte siden mai, og vil møtes først i oktober når feltsesongen er 
avsluttet. Det er i mellomtiden jobbet med forberedelser til migrering av soppdata fra NHMs 
gamle base til ny base. Foreløpig testimport ser bra ut. DUG stiller spørsmål om online-
validering av taksonnavn er realistisk for versjon 1. Dette må faggruppa diskutere med 
utvikler. Faggruppas arbeid ligger fortsatt ca 2 mnd etter oppsatt plan, noe som skyldes 
forsinket oppstart fra januar 2012.   
 
Entomologi 
Pilotgruppa har ikke hatt møte siden avrapporteringen til koordineringsgruppa 22.05. 2012. 
De har siste møte med prosjektleder 11.09. 2012 for å utarbeide plan for sluttføring av 
arbeidet med piloten.  
 
Bergen museum etterlyser raskere respons fra DUG på driftsmeldinger knyttet til den gamle 
entomologibasen som MUSIT drifter for BM. Det viser seg at de fleste av de innmeldte 
behovene er videreutviklingsoppgaver i forbindelse med migrering av data, og ikke 
driftsoppgaver. DUGs leder vil be utvikler om å reise til Bergen for å løse problemene i 
samarbeid med lokalt personale. Koordineringsgruppa ber om at behov for tjenester knyttet til 
utvikling meldes inn i forbindelse med handlingsplanarbeidet for neste år. 
 
Felles forvaltningsmodul i naturhistorie     
Prosjektledelsen og faggruppeleder presenterte status for gruppas arbeid i møte med 
koordineringsgruppa 22.05. 2012. Arbeidet i faggruppa ligger foran skjema. Prosjektperiode 
(fase 1) med innhenting og analyse av behov i fagmiljøene samt utarbeidelse av overordnet 
kravspesifikasjon ble satt til 01.11.2011-15.09. 2012. Rapport med behovsanalyse og 
overordnet kravspesifikasjon ble mottatt 06.07. 2012. 
 
Omfang og innhold på modulen samt igangsettelse av videre utvikling ble tatt opp som egen 
sak 16/12. 
 
 
Arbeid som ikke er organisert gjennom faggruppene 
 
MUSIT er etter tilrådning fra koordineringsgruppa, involvert i fire prosjekter ved museene 
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som ikke er organisert gjennom egne faggrupper.  
 
Etikettprosjekt 
Tor Tønsberg orienterte om status for arbeid med etiketten.  Det framkommer av mottatte 
innspill så lagt at det sannsynligvis blir forskjellige typer for botanikk, geologi og zoologi.  En 
har mottatt notat men en grundig gjennomgang av etikettbehov for geologi fra Franz Josef 
Lindemann, NHM. Tor Tønsberg følger opp dette og ber om at Lindemann også innarbeider 
innspillene fra de andre geologiske miljøene. Tor Tønsberg følger også opp slik at aktiviteten 
på botanikk og zoologi gjenopptas i høst.  
 
Jarle Ebeling orienterte om at DUG foreløpig ikke har valgt å gå videre med testing av Crystal 
Reports som mulig verktøy for etikettproduksjon. Dette skyldes dels kapasitetsproblemer i 
DUG, dels at verktøyet er nokså omfattende slik at det blir litt for store omkostninger for 
miljøene dersom det skal kjøpes inn og kun benyttes til etikettproduksjon.  
 
Algeapplikasjon 
En enkel algeapplikasjon basert på karplanteapplikasjonen er utviklet for NTNU 
Vitenskapsmuseet. Data er migrert, og applikasjonen er tatt i bruk fra 01.08. 2012. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom NTNU VM, NTNU IT og DUG med finansiering fra NTNU.  
 
Status for arbeid med kartfesting av paleontologiske samlinger  
Jarle Ebeling orienterte om at arbeidet er gjennomført og at sluttrapport vil komme i løpet av 
september.  
 
Samarbeid med Artsdatabanken om navn 
 
Artsnavnebasen 
Ei arbeidsgruppe med representanter fra NHM/GBiF, ADB og NTNU VM er nedsatt for å 
gjennomgå Artsnavnebasen. Gruppa skal komme med eventuelle forslag til løsninger eller ny 
funksjonalitet i artsnavnebasen som er nødvendig for utveksling av navn, samt foreslå en 
struktur for håndtering av navn som gjør det praktisk mulig for museene å få registrert sine 
objekter før navnekomiteene har godkjent navn. 
 
Gruppa er oppnevnt og fikk sitt mandat i mai 2012. Første møte i gruppa ble avholdt 01.06. 
2012 med gjennomgang av mandat og fordeling av oppgaver. Workshop om webtjenester 
mellom utviklere i DUG og ADB avholdt 27.-28.08. 2012.  
 
Taksonregister og «innhold» i Artsnavnebasen 
Artsdatabanken har avsatt midler i 2012 til å oppdatere innhold i Artsnavnebasen for 
prioriterte grupper. Universitetsmuseene via koordineringsgruppa har anbefalt et opplegg med 
oppdatering av navneregister for karplanter i og med at alle museene nå bruker felles 
applikasjon for denne gruppa. Arbeidet skulle utføres høsten 2012, men en har nå fått beskjed 
om at det ikke kan settes i gang før juni 2013.  
 
Koordineringsgruppa vil som første alternativ undersøke om det er mulig å få i gang 
tilsvarende aktivitet for sopp høsten 2012. Fridtjof Mehlum avklarer med faggruppeleder og 
personale ved NHM om dette kan gjennomføres.  
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Sak 15/12: Faggruppe entomologi. Ny sammensetning og ledelse 
Ettersom Arne C. Nilssen har forskningsfri fra august 2012, må Tromsø museum finne en ny 
representant til faggruppe for entomologi. Det må også utnevnes en ny leder for faggruppa.  
 
Det er ønskelig at konservatorer fortsatt er godt representert i faggruppa. Dette kan løses ved 
at NHM deltar med to entomologer i gruppa dersom Tromsø museum stiller med en teknisk 
tilsatt. En ber Tromsø museum avklare sin representasjon til neste møte. Koordineringsgruppa 
tar deretter stilling til gruppeledelse.  
 
 
Sak 16/12: Rapport fra gruppe felles forvaltningsmodul 
 
Rapport vedlagt 
 
Koordineringsgruppa er meget godt fornøyd med arbeidet som er gjennomført og resultatet av 
gruppas arbeid. Det er en god rapport med klare anbefalinger. Den reiser flere prinsipielle 
spørsmål som må avklares før en detaljert kravspesifikasjon kan utarbeides og et 
utviklingsarbeid kan igangsettes. Dette gjelder for eksempel en avklaring om hva som skal 
inngå i de primære samlingsdatabasene og hva som skal inngå i en felles forvaltningsmodul.  
 
Koordineringsgruppa ser at arbeidet må presenteres og diskuteres i de andre faggruppene og i 
fagmiljøene ved museene før en kan gå videre med arbeidet. En vil derfor arrangere et 
seminar i januar/februar 2013 hvor faggruppelederne og andre sentrale personer i 
samlingsforvaltningen deltar for å få en felles gjennomgang og diskusjon om 
forvaltningsmodulen.  
 
Igangsetting av et nytt utviklingsprosjekt innenfor naturhistorie vil også avhenge av 
tidsplanen for overgang til ny IT-infrastruktur i MUSIT.  
 
 
Sak 17/12: Oppfølging av saker fra MUSITs styremøte 24.05. 2012 
 
Referat fra Styremøtet vedlagt 
 
Portaliseringsgruppe (04/2-12) 

Solveig Bakken og Jarle Ebeling orienterte om Styrets vedtak.  

Det skal opprettes ei ny faggruppe for portalisering og tilgjengeliggjøring. Den skal ha minst 
ett medlem fra hvert universitetsmuseum og dekke både kulturhistorie og naturhistorie 
Lederne av koordineringsgruppene skal være medlemmer i faggruppa. 

Gruppas mandat omfatter oppgaver som krever at ulike kompetanseområder er representert. 
Leder for DUG har bedt lederne for koordineringsgruppene om råd og forslag til 
sammensetting av gruppa.   

Koordineringsgruppas medlemmer har foreløpig ingen klare kandidater til å delta i ei slik 
gruppe. En støtter derfor forslaget om at hvert museum kan foreslå inntil to representanter, og 
at DUGs leder i samråd med koordineringsgruppenes ledere lager et forslag til en endelig 
gruppesammensetning.   
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Styrets prioriterte web-prosjekter i 2012 (05/2-12) 
Jarle Ebeling orienterte om at Styret har prioritert tre webprosjekter i 2012 

1. Karttjeneste WMS 
2. Publisering av fagtekster arkeologi 
3. «Min samling» 

Med så sein oppstart av prosjektene, er det mest realistisk at kun karttjeneste WMS realiseres 
i 2012. 
  
 
Ny IT-infrastruktur (07/2-12) 
Jarle Ebeling orienterte om Styrets vedtak.  MUSITs sekretariat tar initiativ overfor Styret for 
å få en presisering av vedtaket og et mandat for oppgaven som skal gjennomføres. Tidsplanen 
må også justeres i henhold til mandatet som gis.  
 
Jarle Ebeling ga videre en orientering om dagens IT-infrastruktur, de umiddelbare behov en 
har for oppdatering og hvordan dette vil påvirke ressurssituasjonen for utviklingsprosjektene 
framover. 
 
  
Sak 18/12: Kartlegging av samlinger ved museene med behov for applikasjonsutvikling 
og/eller forvaltning i regi av MUSIT 
 
Kartleggingsskjema vedlagt 
 
Jarle Ebeling orienterte om bakgrunnen for kartleggingen. Koordineringsgruppa ser nytten av 
å få en samlet oversikt over samlinger museene ønsker MUSIT skal utvikle databaseløsninger 
for, eller migrere data over i eksisterende løsninger som MUSIT drifter.  
 
Koordineringsgruppas medlemmer organiserer kartleggingsarbeidet ved det enkelte museum, 
og ber om at en får minst en mnd frist på arbeidet.  
  
 
Sak 19/12: Erfaringer fra samarbeidet med NTNU IT 
 
Notat vedlagt 
 
Solveig Bakken orienterte om bakgrunnen for mottatt notat fra NTNU IT. 
Koordineringsgruppa ser at notatet trekker fram mange momenter som en har erfart gjennom 
de siste årene når det gjelder manglende utviklerkapasitet i DUG, ressurskrevende 
driftssituasjon i MUSIT med mange ulike applikasjoner som skal driftes, behovet for bedre 
prosjektledelse og prosjektstyring, organisering av virksomheten og behovet for ny IT-
infrastruktur. 
 
Synspunktene fra NTNU IT er også sammenfallende med notat sendt fra koordineringsgruppe 
for kulturhistorie til Styrets møte 24.05. 2012.  
 
De relevante momentene i notatet sammenstilles og legges ved referatet som oversendes 
Styret.  
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Sak 20/12: Eventuelt 
 

1. Forslag til eventuelle omdisponeringer av midler avsatt av Styret til websatsing. 
Alle de tre prioriterte tiltakene i Styrets websatsing blir ikke gjennomført i 2012. Av 
Styrets vedtak kan en forstå at eventuelle ubenyttede midler kan fordeles til andre 
prioriterte tiltak innenfor natur- og kulturhistorie.  
 
Koordineringsgruppe for naturhistorie foreslår å bruke evt. udisponerte midler til: 
 
A. Karplanter:  
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 (Tor Tønsberg 
sjekker kapasitet).  
 
B. Gjennomføring av felles seminar for faggrupper, koordineringsgruppe, 

samlingsansvarlige/personale i januar/februar knyttet til pågående MUSIT-arbeid. 
Felles forvaltningsmodul 
Arbeidsprosesser i utviklingsprosjekter 
Etiketter 
Geografiregister 
 

 
2. Tilgjengeliggjøring av saksdokumenter av interesse ut over internt MUSIT-arbeid. 

Fridtjof Mehlum etterspurte en praktisk løsning for å tilgjengeliggjøre saksdokumenter 
for andre interesserte ved museene ut over de som jobber i faggruppene. 
 
Jarle Ebeling følger opp dette ønsket slik at det ivaretas i den nye wikiløsningen som 
DUG jobber med. Det anbefales en pålogging via Feide.  

 
 
 
Neste møte 
  
Torsdag 22.11. 2012 ved Naturhistorisk museum. 
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Vedlegg til sak 19/12: Erfaringer fra samarbeidet med NTNU IT 
 
Bakgrunn 
 
NTNU Vitenskapsmuseet har de siste fem årene kjøpt interne tjenester og samarbeidet med 
NTNU IT om flere IKT-prosjekter knyttet til vårt MUSIT-arbeid. Dette gjelder f.eks. 
migrering av data til gjenstandsbasen, prosjektledelse for entomologi og forvaltningsmodul, 
migrering av sopp- og algedata. 
NTNU IT har på oppfordring fra leder i koordineringsgruppa utarbeidet en oppsummering 
med erfaringer fra disse prosjektene i et notat oversendt NTNU Vitenskapsmuseet 07.09. 
2012. I det påfølgende gjengis de forhold som gjelder MUSIT-arbeidet. Mange erfaringer og 
synspunkter er sammenfallende med innhold i notat sendt fra koordineringsgruppe for 
kulturhistorie til Styrets møte 24.05. 2012 (vedlagt V-SAK 7/2-2012).  
 
 
Synspunkter fra NTNU IT som omhandler MUSIT-arbeidet 
 
Innledning 
IT-avdelingen ved NTNU har og er involvert i flere problemstillinger og prosjekter knyttet til 
NTNU Vitenskapsmuseets MUSIT-arbeid. Med bakgrunn i disse erfaringene har IT-
avdelingen ut fra et IKT-faglig perspektiv vurdert det slik at det er flere forhold som fremstår 
som uheldige. Dette er forhold knyttet til områder som styringsmekanismer, organisering, 
bemanning, kompetanse, arbeidsform, prosjektgjennomføring og teknologivalg. Dette notatet 
går ikke direkte inn i de enkelte prosjekter, men peker på generelle utfordringer. 
 
Organisering, kompetanse og ressurser 
MUSIT er organisert ved at de ulike fagmiljøene ved museene har ansvar for sine 
spesialtilpassede applikasjoner. Fra et informasjons teknologisk ståsted, er det allikevel 
mange fellestrekk mellom utviklingsprosjektene i de enkelte faggruppene. Dette kan være 
funksjoner som med fordel burde baseres på fellestjenester som for eksempel «søk» eller 
karttjeneste. Andre eksempler kan være behov for samme type datagrunnlag på tvers eller det 
kan være funksjonalitet i løsningene som går igjen i de ulike løsningene. I og med dette skillet 
mellom fagmiljøenes utviklingsprosjekter, er det ingen felles forvalting av slike 
fellestjenester. Dette innebærer at faggruppene heller ikke har et naturlig sted å adressere 
forslag til endring og forbedring.  
 
Både på museene og i DUG er det mange dyktige fagfolk med en brennende interesse for sine 
fag. Denne domene-kunnskapen er utvilsomt meget viktig for å få innspill til å skape gode IT-
løsninger. Men for å sikre nødvendig kvalitet i IKT-utviklingsprosjekter, er det flere 
kunnskapsområder som også må være tilstedeværende. Dette dreier seg for eksempel om: 
Prosjektledelse, IT-arkitektur, IT-drift, Applikasjonsdrift, Utvikling og test, Forvaltning av 
løsninger. Denne type kompetanse synes å være mangelfull ved IKT-utviklingsprosjekter hos 
faggruppene, koordineringsgruppene og hos DUG. 
Utviklingsprosjektene synes å være preget av ineffektive arbeidsformer, manglende 
arbeidsrutiner og prosjektstyring. Prosjektene trekker ofte ut i tid, både fordi det brukes svært 
mange unødige timeverk på feil type oppgaver og at det medgår unødig mye tid i påvente av 
tilgjengelige ressurser hos DUG.  
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Styring av prosjektporteføljen 
De ulike faggruppenes utviklingsprosjekter bør styres og koordinere under ett regime, både 
med hensyn til tilgang på ressurser og for å sikre en helhetlighet i løsningene.  
 
Teknologivalg 
Det benyttes i dag teknologi som dels er «utdatert» og dels har manglende kvalitet. De ulike 
teknologivalg som er gjort, vil ha konsekvens for både tilgjengelighet på systemene, 
videreutvikling, samt drift og forvaltning. Normalt bør teknologivalg evalueres kontinuerlig 
og i IT-bransjen snakker en om et teknologiskifte hver 5-10 år. I IT-sammenheng har alle 
systemer en begrenset levetid. Dette gjør at en kontinuerlig må jobbe med 
løsningene/systemenes livsløp for å sikre at brukerne også i fremtiden har systemer som 
støtter opp under arbeidet som skal gjøres. 
 
Utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger 
DUG er begrenset mht ressurser for å arbeide med videreutvikling, drift og forvaltning. I 
skillet mellom utviklingsprosjektenes forløp og overgangen til en drifts- og forvaltningsfase, 
er det ikke satt et tydelig skille og det er de samme ressurspersonene som håndterer begge 
områdene. Daglig drift går gjerne på bekostning av utviklingsarbeidet og med en økt vekst i 
antall applikasjoner og brukere går stadig mer tid til drift og vedlikehold av systemene. Dette 
medfører at fremdriften for utviklingsprosjektene blir skadelidende. Kompetanse, 
ressurstilgang og oppgaver i DUG er ikke dimensjonert for å både ivareta rollen som drift- og 
forvaltningsansvarlig, samtidig som de skal stå for utviklingsaktiviteter.  
 
Anbefaling  
Det er viktig å merke seg at disse forhold som er beskrevet i dette notatet, ikke er resultat av 
noen grundig analyse, men kun basert på observasjoner fra de ulike initiativ hvor NTNU IT 
har vært involvert. Basert på disse observasjoner vil vi anbefale at det gjennomføres en 
revisjon av en uhildet part, med hensikt å kartlegge forholdene nærmere, samt komme med 
anbefaling av tiltak som bør iverksettes. 
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Arbeid i koordineringsgruppa for kulturhistorie 2. tertial 2012 

Koordineringsgruppe kulturhistorie har hatt tre møter hittil i 2012. To av medlemmene i 
koordineringsgruppa deltar også i faggruppe gjenstandsgruppe, arkeologi, og medlemmer i 
koordineringsgruppa leder faggruppene for topografisk arkiv, konservering etnografi/nyere 
kulturhistorie og gjenstandsgruppe, arkeologi. Leder av koordineringsgruppa har også deltatt på 
møter i faggruppe konservering. Dette bidrar til god arbeidsflyt og effektiv 
informasjonsutveksling i arbeidet med felles databaseløsninger.  

I arbeidet med databaseløsninger legges det vekt på å bygge videre på eksisterende løsninger. 
Konserveringsmodulen er et godt eksempel på dette. Tidligere har en tenkt på en egen løsning 
for konservering, men nå lages den som en integrert del i arkeologi og også med henblikk på at 
den skal kunne tas videre til etnografi og andre deler av det felles systemet. Det viser at både 
koordineringsgruppe og DUG er enda mer bevisst på å tenke langsiktig og på helhetlige 
løsninger. 

De viktigste sakene i år har vært og er 

 Konsolidering av programkode for arkeologiapplikasjonene 
 Felles stedsbase for gjenstandsbase, arkeologi 
 Konserveringsmodul 
 
Framdriften går i henhold til handlingsplanen når en tar hensyn til at migreringen av 
middelalderbaser for VM tok noe lenger tid enn beregnet i starten av året. Dette indikerer at det 
er satt realistiske mål gjennom de harde prioriteringene som ble gjort av koordineringsgruppa 
etter innspill fra faggruppene og DUG. Arbeidet med konsolidering av programkode for 
arkeologi er gjennomført. Magasinstrukturen er gjennomarbeidet slik at det er unike ID'er for alle 
museene. Handlingsplanens punkt om strekkode er gjennomført og implementert for KHM.  

Fokuset på felles løsninger og dermed bedre struktur som vil gjøre det enklere å gå over til ny 
IT-arkitektur fortsetter. På koordineringsgruppas møte i høst ga Jarle Ebeling en god orientering 
om MUSITs IT-arkitektur og betydningen av å få grunnlaget for databasene over på en ny 
plattform. Arbeidet som er gjort med konsolidering av programkode for arkeologi, felles 
stedsbase for arkeologi, felles magasinmodul og utvikling av databaseløsning for konservering 
innenfor rammene av gjenstandsbasen for arkeologi og felles applikasjon for etnografi er 
konkrete tiltak som også vil gjøre det enklere å fornye IT-arkitekturen.  

I 1. tertial ble programkoden for arkeologiapplikasjonen gjennomarbeidet slik at det nå er felles 
kode for alle museene. Arbeidet ble gjennomført av DUG og museene bidro med uttesting av den 
nye versjonen.  Arkeologiapplikasjonen var nede to dager i mai da den nye koden ble tatt i bruk.  

Gjenstandsbasen arkeologi ved KHM har alltid hatt en stedsbase med alle gårder i KHMs 
museumsdistrikt. Nå er denne utvidet slik at stedsbasen inneholder alle matrikkelgårder i Norge.  
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VM hadde forberedt overgangen til denne stedsbasen tidligere. DUG og KHM samordnet og 
gjennomførte arbeidet med overgang til felles stedsbase for de tre gjenstående museene AM, 
UMiB, og TMU. I 2. tertial er dermed felles stedsbase for arkeologi implementert slik at alle 
museene bruker samme stedsbase i sine arkeologiapplikasjoner. Stedsbasen inneholder alle 
gårder i Norge angitt med fylke, kommune, gårdsnavn og gårdsnummer. Dette er den eneste 
oppdaterte digitale kilden til alle matrikkelgårder i Norge ettersom Matrikkelen, den offisielle 
oversikten over alle eiendommer i Norge, bruker bruksnavn og ikke matrikkelgårdsnavn.  

Det var satt av midler til å arbeide med rydding i basene i år. Rydding i flernummeravsnittene 
hos UMiB, TMU og KHM ble prioritert. VM hadde gjort dette arbeidet tidligere. AM har ingen 
flernummeravsnitt i sin base. KHM samordnet og gjennomførte arbeidet for UMiB, TMU og 
KHM. Nå som disse avsnittene er ryddet og felles stedsbase er implementert vil det være mulig å 
legge inn stedsinformasjon og koordinater på langt flere funn (jfr. Rapport: Gjennomgang og 
splitting av flernummer i Oslo, Bergen og Tromsø museums  gjenstandsdatabaser og 
implementering av felles stedsbase – MUSIT). De resterende midlene brukes til videre rydding i 
arkeologibasen, og arbeidet med koordinatfesting blir prioritert. Museene er enige i denne 
prioriteringsrekkefølgen (jfr. Handlingsplanen 2012): 

- Sted (oppfølging av flernummersplittingen) 
- Implementering av ny liste over presisjonstermer for sted.  
- Oppdatering av koordinater 
- Periode 
- Funnkategori 

  

De resterende midlene vil bli fordelt og brukt ved hvert museum. 

 

Faggruppe konservering har levert en kravspesifikasjon etter jevnt og godt arbeid i vår.  DUG 
har startet arbeidet med programmeringen, i rute med justert handlingsplan. Dette arbeidet vil 
pågå resten av året og ut februar neste år. 

Faggruppe top.ark. har som forutsatt gjennomført alle sine punkter på handlingsplanen i første 
halvår i år.  

Faggruppe foto har en lang liste over tiltak. Faggruppa har prioritert blant disse tiltakene.  
Arbeidet med foto ble slik at utviklerarbeidet skulle gjøres etter at årets oppgaver for top.ark. var 
gjennomført. Utviklerarbeidet startet derfor opp etter sommeren slik det var planlagt.  

Faggruppe feltdokumentasjon vil følge opp planene om felles dokumentasjonsmaler og 
dokumentasjonens vei fra felt til varig lagring. Faggruppa vil dermed komme med forslag til 
import/eksport-funksjonalitet mellom feltdokumentasjonsverktøyet og foto- og gjenstandsbaser. 
Arbeidet med maler vil bli tidkrevende i tiden framover.  
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Faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie fortsetter arbeidet med kravspesifikasjon for å 
komme med innspill til handlingsplanen for 2013. 

Kartserver er blitt installert. Dette gjør det mulig for DUG å publisere kart på web og å gjøre 
gjenstandsbasene tilgjengelige som WMS-tjeneste. Siden koordinatfesting også er prioritert i år 
blir det nå enklere tilgang til MUSITs data. Det blir mulig for hver enkelt å kombinere kart fra 
Statens kartverk, MUSIT og Riksantikvaren på egen skjerm. Denne kartserveren kan også bli et 
sted å publisere utgravningsdokumentasjon. 
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Handlingsplan for kulturhistorie 2012 
 
Detaljerte prosjektplaner med milepæler er utarbeidet for hvert av målene. Prosjektplanene 
følges opp av koordineringsgruppen, og kan oversendes styret ved behov/ etter ønske. 
 
Mål 1: Utvikle en felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for museenes arkeologiske 
objektsamlinger 
 
Tiltak i 2012: Konsolidering av programkode 
Beskrivelse: Det ligger nå programkode i hver av de fem arkeologiske museenes databaser. 
Tiltaket vil konsolidere programkoden slik at det bare er én versjon. Dette vil effektivisere videre 
systemutviklingsarbeid i basen, og er derfor prioritert høyest. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
DUG DUG Timer Kroner 

120 84 000 

Ressursinnsats museene (timer): 0 

Rapportering: Gjennomført 

Prognose:  
 
 
Mål 2: Videreutvikle felles gjenstandsdatabase og applikasjon for museenes arkeologiske 
objektsamlinger 
 
Tiltak i 2012: Strekkoding 
Beskrivelse: Strekkoding av gjenstander vil gjøre logistikken for museenes håndtering av 
gjenstander mer effektiv. Funksjonaliteten finnes i databasen for etnografi. Neste år vil en kunne 
legge til mer funksjonalitet i basen knyttet til avlesing av strekkoder 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 
gjenstandsbase, 
arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

55 38 500 

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

Rapportering: Gjennomført 

Prognose:  
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Mål 3: Utvikle modul for konservering i gjenstandsdatabasen, arkeologi 
 
Tiltak i 2012: Ny modul for konservering  
Beskrivelse: En ny konserveringsmodul skal utvikles og integreres i gjenstandsbase arkeologi. 
Modulen skal inneholde nødvendige felter for registrering av informasjon om konservering. 
Registrering av funnsteds- og gjenstandsopplysninger er ivaretatt av eksisterende moduler i 
gjenstandsbasen.  
For dette tiltaket skal det opprettes en egen faggruppe konservering som har frist til 1. mars med å 
utarbeide et konkret forslag til den nye modulen. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 
konservering 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

350 245 000 

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

Rapportering: Programmeringen startet som planlagt i sommer. 

Prognose: Ferdigstilles i februar 2013 
 
 
Mål 4: Etnografi/nyere kulturhistorie/migrering av databaser  
 
Tiltak i 2011: Tilpasning av etnografibasen/migrering av data 
Beskrivelse: Faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie skal vurdere gjenstandsbasene for etnografi 
og nyere kulturhistorie ved TMU samt etnografi, bygdesamlingen, bysamlingen, kirkesamlingen 
og tekstilsamlingen ved UMiB og etnografi ved KHM for å komme fram til en felles løsning for 
disse. 
Når faggruppen har lagt fram forslaget sitt vil en enten migrere dataene til eksisterende løsning 
med enkelte tilpasninger, eller anbefale at det brukes mer tid til systemutvikling før migrering.  
Faggruppa skal legge fram sitt forslag innen 1. mai.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 
etnografi og nyere 
kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

375 262 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, TMU 200, UMiB 200, totalt 500 
Rapportering: Faggruppas forslag er å bruke eksisterende løsning med mindre tilpasninger 

Prognose: Faggruppe vil arbeide videre med kravspesifikasjon i år med sikte på å prioritering på 
handlingsplanen 2013. 
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Mål 5: Videreutvikling av databasen og applikasjonen for topografisk arkiv 
 
Tiltak i 2012: Videreutvikle funksjonalitet i applikasjonen  
Beskrivelse: Målet er en videreføring av mål 4 fra handlingsplan for 2011. I 2011 ble fire av åtte 
delmål gjennomført. Faggruppe topografisk arkiv skal følge opp gjennomføringen av de resterende 
punktene i 2012. 
Blant de viktigste delmålene er: 
• sperre for å sette dato frem i tid 
• implementere hurtigtaster for lagre, slett, angre 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppe topografisk 
arkiv og DUG 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

375 262 500 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, TMU 200, UmiB 200, totalt 500 
Rapportering: Arbeidet er gjennomført 

Prognose:  
 
 
Mål 6: Videreutvikling av fotobasen for kulturhistorie 
 
Tiltak i 2012: 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 
• Filnavn følger bildet når det hentes ut fra basen 
• Valglister for perioder og nedtrekksmeny for roller  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppen og DUG Faggruppen og DUG Timer Kroner 

500 350 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 100, TMU 100, UmiB 100, VM 100, totalt 500 
Rapportering: Arbeidet startet etter ved inngangen av 2. halvår. 

Prognose: Arbeidet gjennomføres i 2. halvår, som planlagt. 
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Prioritering 
Mål 1, 2 og 3 er i prioritert rekkefølge. Mål 4 skal vurderes igjen når faggruppa legger fram sitt 
forslag. Mål 5 og 6 er i prioritert rekkefølge. 
 
Andre tiltak  
I tillegg til de ovenfor nevnte punktene som involverer DUG er det tiltak som krever større 
innsats ved museene, men ikke er DUG-arbeid. Flere av disse var foreslått, men ble ikke 
gjennomført i 2011 på grunn av manglende ressurser ved museene. 
 

- Rydding i dublettoppføringer av gjenstander 
- Kontrollere stedsopplysninger i forbindelse med overgang til felles stedsbase 
- Innlasting av litteraturreferanser for gamle tilvekster 
- Innlasting av navn i feltene "katalogisert av" og "dato" for gamle tilvekster  
- Oppdatering av koordinatangivelser  
- Oppdatering av presisjonsnivåfeltet i henhold til nye termer 
- Innlasting av fellesopplysninger der disse er tomme  
- Innlasting av hele katalogtekster i fellesopplysninger og gjenstandsopplysninger 
- Rydding av flernummeravsnitt og oppdatering av stedfesting etter rydding 
- Rydding i UNUM-poster  
- Rydding av manglende undernummer   

 
Flernummeravsnitt betegner poster i basen med flere museumsnummer, ofte funnet på ulike 
steder. Rydding av flernummeravsnitt er nødvendig for å koble disse enkeltfunnene til 
koordinater og til Askeladden. Koordineringsgruppa foreslår derfor at det overføres midler til 
museene til en koordinert gjennomføring av dette og ett eller flere av de andre tiltakene.  
 
Videre arbeid med DDAMA – prosjekt for digitalisering og tilgjengeliggjøring av de 
topografiske arkivene ved de arkeologiske samlingene er avhengig av ny utlysning fra NFR 
 
Koordineringsgruppa vil i 2012 invitere osteologer til diskusjon om overføring av to databaser 
med humanosteologisk materiale til MUSIT.  
 
Det er ønskelig å utvikle en felles stedsmodul med referanselister og historikk for 
matrikkelinformasjon. I 2011 får VM og KHM en felles stedstabell som er implementert i 
respektive gjenstandsbaser. Den samme stedstabellen bør brukes ved de andre museene. 
 
Koordineringsgruppa foreslår at det settes av midler til etablering av WMS/WFS-tjenester i 2012. 
 
Koordineringsgruppa foreslår å opprette en egen faggruppe for web (se mandat for faggruppa)  
 
 



1 
 

Referat fra møte i MUSITs koordineringsgruppe for kulturhistorie 22. August 2012. 

Tilstede: Joel Boaz (RA), Jarle Ebeling (DUG), Brit Hauge (DUG, deltok til kl.12:00) Mari 
Høgestøl (AM), Sonja Innselset (UMiB), Torkel Johansen (VM), Roger Jørgensen (TMU), 
Espen Uleberg (KHM, referent) 

1. Sakslisten ble godkjent. 
 

2. Webseminaret i Stavanger i mai og ny faggruppe for portalisering og 
tilgjengeliggjøring. 
Brit og Espen orienterte om seminaret. Det var et vellykket seminar – gode innlegg og 
deltagerne ga uttrykk for at de hadde hatt godt utbytte av seminaret. Hensikten med 
seminaret var først og fremst å gi bedre beslutningsgrunnlag for styret når de skulle 
diskutere tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes data på 
EUROPEANA/NORVEGIANA i møtet dagen etter. Denne hensikten ble bare delvis nådd 
ettersom ikke alle styremedlemmer deltok på både seminaret og styremøtet. Styremøtet 
vedtok (V-sak 06/2-12) å oversende denne saken til portalgruppa for utredning av 
konsekvenser.  
Opprettelse av faggruppe for portalisering og tilgjengeliggjøring, portalgruppe, ble vedtatt 
av styret i samme møte (V-sak 04/2-12). Lederne av koordineringsgruppene skal være 
medlemmer i faggruppen. Den skal ha minst ett medlem fra hvert universitetsmuseum og 
dekke både kulturhistorie og naturhistorie. Leder av koordineringsgruppe naturhistorie, 
Solveig Bakken og Espen skal diskutere sammensetning av gruppa og kontakte 
medlemmene i koordineringsgruppene og styremedlemmene for å få oppnevnt medlemmer 
av gruppa. Portalgruppa har frist til 15. oktober med å utrede konsekvenser for 
tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes data på EUROPEANA/NORVEGIANA. 
 

3. Ny IT-infrastruktur. 
Jarle presenterte en skjematisk framstilling av MUSITs nåværende og mulig framtidige IT-
arkitektur. De nåværende løsningene har eksistert siden 1990-tallet, og det er klart at MUSIT 
må ta tak i IT-arkitekturen slik at vi har løsninger som er tilpasset standardene som er gjengs 
i dag.  
Koordineringsgruppa ser klart at dette arbeidet vil kreve store ressurser hos DUG, og 
aktualiserer behovet for flere årsverk i DUG. 
Styremøtet vedtok (V-sak 07/2-12) å gi DUG i oppdrag å utrede en IT-infrastruktur innen 15. 
oktober.  
Koordineringsgruppa støtter Jarles forslag om at det nedsettes en mindre rådgivningsgruppe. 
Gruppa sammensettes av representanter for museene og gjerne også NTNU-IT som ekstern 
representant. På denne måten vil gruppa kunne uttale seg om både fremtidige brukerbehov 
og tekniske løsninger. De fremtidige brukerbehovene vil være overordnet og styrende for 
hvilke tekniske løsninger som kan være mulige.  
Koordineringsgruppa synes også at det er svært kort frist fram til 15. oktober og mener 
utredningsarbeidet må få en lengre frist. 
 

4. Arbeid med felles stedsbase og splitting av flernummeravsnitt, videre arbeid med 
kvalitetsheving av gjenstandsbasene. 
Espen orienterte om arbeidet som er gjort i sommer. Arbeidet ble gjort ved KHM for UMiB, 
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TMU og KHM. Hvert museum har fått en liste over flernummeravsnitt som ikke kunne 
gjøres ferdig på grunnlag av den informasjonen som var tilgjengelig. Det ble ikke lagt inn 
stedsinformasjon for de splittede numrene ved TMU og UMiB fordi felles stedsbase ikke var 
implementert i mai. 
Felles stedsbase i arkeologibasen ble implementert for alle museene i juli. Nå ligger det 
derfor til rette for å legge inn stedsinformasjonen for de splittede numrene ved TMU og 
UMiB. 
Arbeidet med splitting og felles stedsbase krevde færre midler enn antatt. Det gjenstår nå om 
lag 350 000 til videre arbeid i år. Gruppa hadde ingen sterke meninger om hvorvidt disse 
midlene skulle brukes ved hvert enkelt museum eller ved en felles innsats som ved 
ryddingen i flernummeravsnittene. Gruppa overlater til faggruppe gjenstandsbase, arkeologi 
å bestemme hvilket arbeid som skal gjøres i høst og bruke midlene i forhold til det arbeidet 
som skal gjøres. 
 

5. Handlingsplan for 2013 
Espen orienterte om framdriften. Mål 1 og 2 på handlingsplanen er gjennomført. Når det 
gjelder punkt to har vi en grunnfunksjonalitet for å tildele strekkode til objektene i basen, og 
må tenke framover på hvordan denne kan brukes ved å få mer funksjonalitet knyttet til 
avlesning av strekkode. 
Gruppa hadde ingen kommentarer til utformingen av det utsendte skjemaet for registrering 
av objekter/samlinger som museene vil få med blant databasene MUSIT har hånd om. Dette 
skjemaet vil gi et lengre tidsperspektiv enn ett år for arbeidet med konvertering/migrering. 
Når utforming av skjemaet også er godkjent i koordineringsgruppe for naturhistorie skal det 
sendes ut til museene, fylles ut og returneres. 
Etnografi/nyere kulturhistorie Faggruppa har hatt ett møte, Det var enighet om at den 
eksisterende etnografibasen kan brukes av alle museene når det gjøres enkelte tilpasninger. 
Et forslag er å forenkle basen når en tilrettelegger basen for flere samlinger og brukere. 
Faggruppa vil fortsette arbeidet med å utarbeide en beskrivelse av en felles databaseløsning. 
Den vil foreslå arbeid med en felles etnografibase på handlingsplanen 2013. 
Topografisk arkiv. Arbeidet som var planlagt i vår er gjennomført. Det er ikke forutsatt nye 
innspill til handlingsplanen 2013 fra denne gruppa. Mari foreslo å bruke midler til å høste fra 
ePhorte ved UiS og legge over i en felles løsning for publisering på nett. Dette tiltaket 
forutsetter ikke mye DUG-tid men er i hovedsak en tjeneste som skal kjøpes. AM setter opp 
en plan og budsjett for arbeidet. Utgiftene kan dekkes med midler avsatt til webarbeid i 
MUSIT. 
Fotobasen. Arbeidet som var planlagt i høst er igangsatt. Denne faggruppa har hatt en lang 
liste med tiltak de ønsker å gjennomføre, og koordineringsgruppa vil få ny prioritert liste fra 
dem i høst. 
Feltdokumentasjon. Gruppa hadde ett møte i vår. Medlemmene har brukt året til å få 
implementere Intrasis som dokumentasjonsverktøy ved museene. Faggruppa og vil ha nytt 
møte i september og levere forslag til handlingsplanen for 2013. 
Gjenstandsbase, arkeologi. Arbeidet med konserveringsmodul er i gang. En regner med at 
det er ferdig til februar 2013. Et skjermbilde for aksesjonsføring ble ikke prioritert i 2012. 
Faggruppa vil melde inn sine prioriteringer til koordineringsgruppa. 
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Eventuelt 
Jarle orienterte om webarbeidet. I styrereferatet (V-sak 05/2-12) er tre punkter av webarbeidet 
prioritert. Karttjeneste WMS, Publisering av fagtekster arkeologi og  «Min samling» .  
Geodata installerte ArcGIS server som kreves for karttjeneste WMS samme dag som møtet.  
DUG ser gjerne at museene bidrar til å gjøre kartdata tilgjengelig på denne serveren. Espen vil 
følge opp det ved KHM. Geodata vil om kort tid komme tilbake for å holde et skreddersydd kurs 
slik at vi kommer i gang med å bruke serveren. 
Publisering av fagtekster arkeologi gjelder tekster som ble digitalisert av prosjektet Arkeoland. 
Gruppa tok også opp at det ligger aktuelle nettressurser under dokpro.uio.no, og at det skal linkes 
direkte til disse sidene fra unimus-sidene. Det kan også være ønskelig å legge dette materialet 
direkte under unimus-sidene. Tilsvarende gjelder nettressursene som er tilgjengelige under 
Arkeoland. 

 
Espen Uleberg 

 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 06/3-12 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: MANDATFORSLAG "UTREDNING AV NY IT-ARKITEKTUR FOR MUSIT" 

DATO: 12. SEPTEMBER 2012 

CC:  

Mandat for prosjektet "Utredning av framtidig IT-arkitektur for MUSIT" 
 
Innledning 
På et overordnet nivå kan begrepet IT-arkitektur forklares som en reguleringsplan for bruk av IT. Hensikten 
med en slik plan er å bidra til at ulike IT-løsninger passer sammen og kan benyttes i sammenheng. Dette 
kan bidra til bedre brukerretting og mer effektiv offentlig ressursbruk (http://www.difi.no/digital-
forvaltning/it-arkitektur). 
 
IT-arkitektur kan også gis en snevrere definisjon som de forskjellige komponentene, delene eller løsningene 
som et IT-system à la det MUSIT utvikler og drifter består av. Disse delløsningene er ofte skjematisk 
framstilt som separate bokser som kommuniserer med hverandre. I vedlegget til dette mandatforslaget er 
dagens MUSIT-system forsøkt beskrevet på denne måten, inkludert de utfordringer dagens arkitektur fører 
med seg. Vedlegget har også noen første tanker om hvor vegen videre går. 
 
Bakgrunn 
Dagens IT-arkitektur i MUSIT ble utviklet av Enhet for digital dokumentasjon (EDD) på 1990-tallet til bruk i 
Dokumentasjons- og Museums-prosjektene. Arkitekturen består av fire hovedkomponenter: Oracle-databaser, 
databasenær kode skrevet i PL/SQL,1 en Oracle-klient og brukergrensesnitt (applikasjoner) utviklet i rammeverket 
Delphi. I tillegg er enkelte komponenter, bl.a. bilde- og PDF-opplasting, avhengig av programmer (skript) som 
kopler sammen tabeller i databasene med filer og foldere i filsystemet, hvor bilder og PDF-filer lagres. 
 
Oracle-databasene og den databasenære koden kjøres på Linux-maskiner, mens Oracle-klienten og Delphi-
applikasjonen kjører på brukernes Windows-maskiner. Opplastede bilder og PDF-filer ligger lagret på disker og 
teip knyttet til Linux-maskinene. 
 
I tillegg til arkitekturen beskrevet over, som er kjernen i MUSITs samlingsforvaltningssystem, er det utviklet 
løsninger for tilgjengeliggjøring av samlingene på nett gjennom egne (www.unimus.no) og eksterne portaler 
(Artskart, GBIF). Disse løsningene er uavhengige av samlingsforvaltningssystemet i den forstand at de kun høster 
(henter ut) data fra kjernesystemet, men innvirker ikke på dets funksjonalitet eller drift (oppetid). 
 
                                                      
1 PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) is Oracle Corporation's procedural extension language for SQL 
and the Oracle relational database. PL/SQL's general syntax resembles that of Ada or Pascal. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/PL/SQL) 

http://www.difi.no/digital-forvaltning/it-arkitektur
http://www.difi.no/digital-forvaltning/it-arkitektur
http://www.unimus.no/
http://en.wikipedia.org/wiki/PL/SQL
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Vurderinger 
I henhold til avtalen om MUSIT skal MUSIT bl.a. drifte, vedlikeholde og videreutvikle allerede etablerte 
databaseløsninger og tilgjengeliggjøre innholdet i databasene for ulike brukere. Videre heter det at MUSIT, i 
samarbeid med museene, skal vurdere eksisterende databaseløsninger, utrede behov for nye databaseløsninger 
og bidra til å finne løsninger på disse behovene. 
 
For å oppnå disse målene i avtalen på en mest mulig effektiv måte, må de til enhver tid valgte IT-løsningene være 
optimale i forhold til den teknologiske utviklingen.  
 
På styremøtet i mai ble følgende vedtatt angående en utredning av ny IT-infrastruktur: 
DUG gis i oppdrag å utrede ny IT-infrastruktur. Utredningen skal være ferdig innen 15. oktober og forelegges styret 
i styremøtet i november (V-sak 07/2-12). 
 
I ettertid har man sett at det er behov for å tydeliggjøre bestillingen, og sekretariatet for MUSIT foreslår at 
prosjektgruppen som skal gjøre utredningen får følgende mandat: 
 
Prosjektgruppen skal utrede framtidig IT-arkitektur i MUSIT ved å: 

A. Beskrive dagens system og peke på utfordringer knyttet til framtidige behov og ønsker i museene 
B. Utrede ulike løsninger for hvordan MUSIT sin framtidige IT-arkitektur bør være når det gjelder: 

i. Databaser og databaseteknologi 
ii. Utviklingsrammeverk for klient-server-teknologi, dvs. utviklingsverktøy for både databasenær 

kode, inkl. autentisering, og brukergrensesnitt 
iii. Tilgjengeliggjøring for web, mobil og nettbrett i egne og eksterne portaler 

C. Vurdere om det finnes andre system som kan dekke deler av de behovene museene har for 
samlingsforvaltning og tilgjengeliggjøring 

D. Beregne hvilke investeringer og årlige ressurser de ulike løsningene vil kreve 
E. Anbefale én løsning for ny IT-arkitektur og foreslå tidsplan for implementering 

 
For å sikre at prosjektgruppen får tilstrekkelig tid til å levere en grundig utredning, anbefales det at tidsfristen for 
ferdigstilling av utredningen utsettes til 1. februar 2013 (før første styremøte). 
 
For å sikre en forankring av dette viktige arbeidet i museene, og for å få innspill fra miljøer utenfor MUSIT, foreslår 
sekretariatet for MUSIT at prosjektgruppen utvides og settes sammen som følger. 
 
Forslag til vedtak: 
1. Det nedsettes en prosjektgruppe med følgende sammensetning: 

• to personer fra DUG 
• to personer fra USIT (en fra Seksjon for system og applikasjonsdrift (SAPP) og en fra Seksjon for utvikling 

av nasjonale informasjonssystemer (SUN))2  
• én person fra NTNU IT 
• to personer med IT-faglig kompetanse og/eller erfaring fra museene. Disse personene bør dekke 

henholdsvis kultur- og naturhistorie. 

                                                      
2 SAPP drifter alle maskiner, databaser og basis programvare for MUSIT. SUN, som bl.a. utvikler Felles studentsystem (FS), 
Samordna opptak (SO) og CRISTin, har vært gjennom liknende endringer tidligere. 
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2. Prosjektgruppen får følgende mandat: 
A. Beskrive dagens system og peke på utfordringer knyttet til framtidige behov og ønsker i museene 
B. Utrede ulike løsninger for hvordan MUSIT sin framtidige IT-arkitektur bør være når det gjelder: 

i. Databaser og databaseteknologi 
ii. Utviklingsrammeverk for klient-server-teknologi, dvs. utviklingsverktøy for både databasenær 

kode, inkl. autentisering, og brukergrensesnitt 
iii. Tilgjengeliggjøring for web, mobil og nettbrett i egne og eksterne portaler 

C. Vurdere om det finnes andre system som kan dekke deler av de behovene museene har for 
samlingsforvaltning og tilgjengeliggjøring 

D. Beregne hvilke investeringer og årlige ressurser de ulike løsningene vil kreve 
E. Anbefale én løsning for ny IT-arkitektur og foreslå tidsplan for implementering 

3. Koordineringsgruppene fungerer som referansegrupper for prosjektgruppen, og konklusjonene og 
forslagene prosjektgruppen kommer fram til legges fram for koordineringsgruppene før de oversendes 
styret. 

4. Prosjektgruppen skal ferdigstille utredningen før 1. februar 2013. 
 



MUSITs IT-ARKITEKTUR (infrastruktur) 
 
 

• Oversikt over dagens arkitektur 
• Hvor skoen trykker 
• Framtidens arkitektur? 
• Veien (en vei) å gå 
 
 
Merk innledningsvis at dagens løsning ble valgt tidlig på 1990-tallet, hvor 
forutsetningene og den teknologiske virkeligheten var annerledes enn i dag. 
 
 

Vedlegg til V-sak 06/3-12 



Oracle (databaseserver) 

Databaser (tabeller) 
Databasenær program-
kode (PL/SQL) 

O
racle-klien

t (m
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stalleres p
å 
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askin

) 

Karplante-basen 

Metadatabasen-basen 

Arkeologi-basen 

Brukergrensesnitt 
(Applikasjon/ Delphi-klient) 



Skoen trykker ved at 
 

1. Utviklingsrammeverket Delphi er det (nesten) ingen som benytter lenger, slik at 

vi har problemer med å rekruttere nye medarbeidere/ utviklere. Delphi-

programmer går dessuten bare på Windows pcer, ikke Mac, Linux, nettbrett, 

mobiler osv. = Vi trenger å utvikle (web)programmer som støtter alle 

plattformer. 

2. Det å måtte installere en Oracle-klient på hver enkelt brukers maskin skaper 

unødvendig mye problemer for DUG, brukerne og brukernes lokale IT-støtte. = 

Det bør ikke være nødvendig for brukerne å installere denne Oracle-klienten.  

3. Det er et mulig sikkerhetshull at brukere har tilgang til Oracle-serveren. = Kun 

én maskin (en server) bør ha kontakt med Oracle-maskinen/ serveren. 

4. Det å knytte databasenær kode for tett opp til Oracle, gjør at vi ikke enkelt kan 

bytte ut Oracle med andre databaser. = Vi bør utvikle mer generisk 

databasenær kode som ikke er avhengig av én databaseplattform (Oracle). 

 



Databaser (tabeller) 

Karplante-basen 

Metadatabasen-basen 

Arkeologi-basen 

Brukergrensesnitt i nettleser 
(HTML5/Javascript) 

Mellomlagsprogramvare 
(databasenær kode) 
(JAVA/.NET) 

DATABASESERVER APPLIKASJONSSERVER 



Hvordan komme fra A til (en) Å? 
 

• Stoppe utvikling av nye applikasjoner? 

• Starte testing av ny arkitektur og nye utviklingsrammeverk 

• Utvikle en pilot basert på ny arkitektur 

• Evaluere testing av arkitektur, utviklingsrammeverk og pilot 

• Avgjøre «skjebnen» til nåværende arkitektur/rammeverk: 

• Utvikle alt (minus databasene) på nytt fra bunnen av (dvs. drifte dagens 

løsning til alt er konvertert til ny arkitektur/rammeverk) 

• Foreta en gradvis overgang til ny arkitektur/rammeverk, hvor vi beholder 

deler av dagens løsning så lenge som mulig 

 



1 
 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: O-SAK 07/3-2012 

FRA: DUG 

TEMA: WEBSTATISTIKK FOR WWW.UNIMUS.NO 

DATO: 5. SEPTEMBER 2011 

 
Webstatistikk per august 2011 Webstatistikk per august 2012 

  
 
Totalene (Totals) viser en klar økning fra 2011 til 2012. Spesielt gledelig er økningen i antall besøk (Visits 59 600 -> 80 900).  
 
Hvis man er interessert i detaljer kan man klikke seg inn på følgende sider: 
http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/webstatistikk/August2011/ 
http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/webstatistikk/August2012/ 
 
Vi viser ellers til O-sak 06/3-11 med vedlegg om hvordan man tolker detaljene i statistikken. 

http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/webstatistikk/August2011/
http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/webstatistikk/August2012/
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