
Universitetsmuseenes IT-organisasjon [MUSIT] 
 

Referat fra årsmøtet 
29. februar 2008 

 
 
Innledning   
Årsmøtet for Universitetsmuseenes IT-organisasjon [MUSIT] ble satt den 29. februar 
2008 kl 1130. Møtet var organisert som et telefonmøte. Møtet ble ledet av Arne 
Laukholm i kraft av leder av MUSITs styre. 
 
Voterende deltakere:  
Ingrid Bergslid Salvesen, UiT 
Trond Singsaas, NTNU 
Sverre Spildo, UiB 
Tove Kristin Karlsen, UiO 
 
Andre deltakere: 
Arne Laukholm, styreleder MUSIT 
Jarle Ebeling, MUSIT, referent. 
 
Dagsorden 
Den utsendte dagsorden ble godkjent. 
 
Årsberetning 
Årsberetningen ble vedtatt uten endringer i forhold til det utsendte dokumentet. 
 
Budsjett 
Det framlagte budsjettet ble vedtatt uten endringer. 
 
Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 
 
Oslo, 2. april 2008 
 
 
Jarle Ebeling, referent 







 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: 2009/1 

FRA: JARLE EBELING 

TEMA: MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2008 

DATO: 20. FEBRUAR 2009 

CC:  

MUSITs årsberetning 2008 
 
1. Styret 
2. Avtalen om MUSIT 
3. Regnskap for 2008 
 

1. STYRET 
For perioden 1.1.2008 til 31.12.2008 bestod styret i MUSIT av følgende personer: 

• Axel Christophersen (Vitenskapsmuseet) 
• Anne K. Dahl (NTNU)  
• Marit Hauan (Tromsø Museum)  
• Siri Jansen (Bergen Museum)  
• Arne Laukholm, styreleder (UiO)  
• Egil Mikkelsen (Kulturhistorisk museum)  
• Elen Roaldset (Naturhistorisk museum)  
• Magnar Antonsen (UiT)  
• Tor Tønsberg (UiB)  
• Nils Valland, observatør (Artsdatabanken) 

 
Styret har avholdt fem styremøter i løpet av året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede 
prioriteringer, har styret vedtatt to handlingsplaner, én innenfor kulturhistorie og én innenfor 
naturhistorie. Referat fra styremøtene og handlingsplanene kan fås ved henvendelse til sekretariatet for 
MUSIT. Fra 1.1.2009 deltar Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) som observatør i styret for MUSIT. 

2. AVTALEN OM MUSIT 
Avtalen om MUSIT gikk ut 31.12.2008. Styret har gjennomgått avtalen, og anbefaler overfor årsmøtet at 
den forlenges for ytterligere to år uten vesentlige endringer. Styret ber også om anledning til å endre 
avtalen, skulle Universitetet i Stavanger og AmS komme med som fullverdige medlemmer i løpet av 
avtaleperioden (se egen sak med vedlegg til årsmøtet).  

3. REGNSKAP FOR 2008 
Ved utgangen av 2008 er summen av ubrukte midler i MUSIT 1,9 mill. kr. Disse midlene vil i sin 
helhet bli brukt til satsing på webpublisering av samlinger i 2009. Styret anbefaler at kontingenten 
for 2009 holdes på samme nivå som for 2008. Samtidig innser styret at det kan bli behov for en 
økning i kontingenten fra 2010. Dette skyldes i stor grad den lønnsøkningen som har vært mellom 
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1.1.2007, da MUSIT ble opprett, og i dag. En eventuell økning i kontingenten henger imidlertid 
sammen med om, eller når, Universitetet i Stavanger blir fullverdig medlem i MUSIT. 
 
Styret anbefaler det vedlagte budsjettforslaget for 2009. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: 2009/2 

FRA: JARLE EBELING 

TEMA: AVTALEN OM MUSIT 

DATO: 20. FEBRUAR 2009 

CC:  

1. INNLEDING 
Avtalen om MUSIT gikk ut 31.12.2008. Vedlagt finner dere forslag til avtaletekst for perioden 1.1.2009 til 
31.12.2010 godkjent av styret for MUSIT i 4. desember 2008. Den nye avtaleteksten inneholder kun to 
endringer, markert med gult, i forhold til den opprinnelige avtalen. Den opprinnelige avtaleteksten 
inneholdt et punkt Bakgrunn som er tatt ut, og erstattet av to vedlegg (ikke lagt ved her). I tillegg foreslår 
styret at koordineringsgruppene i MUSIT rapporterer til daglig leder for Drifts- og utviklingsgruppen, og 
ikke til styret direkte. Hvis avtalen godkjennes av årsmøtet, foreslår vi at rektorene ved de deltakende 
universitetene underskriver avtalen ved første mulige anledning. 

2. UNIVERSITET I STAVANGER  
Skulle UiS bli medlem av MUSIT i løpet av 2009, foreslår vi at deres kontingent blir lik Tromsøs, uten at de 
andre universitetenes bidrag i kroner endres. Fordelingsnøkkelen mellom universitetene blir da: 

• UiO 30 % 
• UiB og NTNU 22 % 
• UiT og UiS 13 % 

Forslag til fordelingsnøkkel må naturligvis også godkjennes av Universitetet i Stavanger, og en endret 
avtaletekst vedtas og underskrives av de (da) fem deltakende universitet. 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: 2009/3 

FRA: JARLE EBELING 

TEMA: BUDSJETT FOR 2009 

DATO: 20. FEBRUAR 2009 

CC:  

1. INNLEDING 
Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT er i år bemannet opp på det nivået som er anbefalt i Oftedal-utvalgets 
rapport1. Midler til lønn øker i takt med dette. Fjorårets underforbruk skyldes at vi ikke fikk bemannet de to 
nye stillingene før halvveis ut i året, og at én person fortsatt er 50 % sykemeldt. I tillegg fikk vi ikke brukt alle 
midlene satt av til web-satsingen. Det vil derfor bli overført 1.9 mkr fra 2008 til 2009. 

I budsjettet for 2009 er det satt av 2.0 mkr til videre web-satsing. Sekretariatet foreslår at personellressurser 
til MUSIT blir slik i 2009: 

• Prosjektledelse/sekretariat: 1,0 årsverk  

• Vedlikehold og videreutvikling av eksisterende applikasjoner: 1,5 årsverk  

• Brukerstøtte, dokumentasjon med mer 1,5 årsverk 

• Drift: 1 årsverk 

• Nyutvikling og bistand ved web- og applikasjonstesting: 2 årsverk 
 

I tillegg vil det anskaffes en webpubliseringsløsning fra en ekstern, kommersiell tilbyder.  

Det knytter seg en del usikkerhet til om Arkeologisk museum i Stavanger (AmS), som nylig har fått status 
som universitetsmuseum, kommer inn som fullverdig, betalende medlem av MUSIT i 2009. Styret har 
signalisert at Universitetet i Stavanger sin kontingent bør være lik Tromsøs. 

Det vises ellers til budsjettets noter. 

                                                      
1 http://www.musit.uio.no/informasjon/musit-innstilling.pdf 
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2. BUDSJETT 2009 
 

 Regnskap 2008 Budsjett 2009 

Inntekter   
UiO 2 600  2 600  
UiB 1 843  1 843  
NTNU 1 843  1 843  
UiT 1 106  1 106  
Inntekter fra salg av gammel lagringsløsning 300 0 
Overført fra tidligere år 2 200  1 991  
   
Sum inntekter 9 892  9 383 
   
Utgifter   
Lønn + overhead 4 668  6 0612  
Faste driftskostnader 503 5653  
Variable driftskostnader 245  1004 
Utstyrsinvesteringer 1 546  0  
Programvare 14  20 
Reiser, møter m.v. 88  60 
Web-satsing 551  2 044 
Pilotering av alternative programvareløsninger 286  533 
Overført til neste år 1 991 0 

Sum utgifter 7 901  9 383 
 

                                                      
2 Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT er nå på 7 personer, som stipulert i Oftedal-rapporten. Overhead er 184 kkr per årsverk. 
3 Faste driftskostnader omfatter leie av infrastruktur i USITs maskinrom, som golvplass, kjøling, strøm, maskinromsnett, backup og arkivering og 
dublering av kritiske data hos USITs katastrofesite. 
4 Variable driftskostnader er drift av maskiner og applikasjoner som faller utenfor avtalen mellom USIT og MUSIT, som f.eks. oppsett av nye 
maskiner og tjenester. Denne blir betydelig mindre i 2009 enn i 2008, da et komplett nytt maskin- og lagringssystem ble satt i drift. 



Innkalling til årsmøtet i MUSIT 
Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes den 5. mars, kl. 13.00-13.30 som telefonmøte. 
 
Saksliste 
 
V-sak 1/1-2010 Årsberetning for 2009 

 Sakspapirer: Årsberetningen 
 Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen tas til etterretning 

 
V-sak 2/1-2010 Avtalen om MUSIT 
 Sakspapirer: Revidert og gammel avtaletekst 
 Forslag til vedtak: Avtaleteksten for 1.1.2010-31.12.2012 godkjennes. 
 
V-sak 3/1-2010 Budsjett for 2010 
 Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas. 
 
D-sak 04/1-2010 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 
Sak 1: Årsberetning for 2009 
Sak 2: Revidert og gammel avtaletekst 
Sak 3: Budsjettforslag for 2010 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 1/1-2010 

FRA: JARLE EBELING 

TEMA: MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2009 

DATO: 20. FEBRUAR 2010 

CC:  

Årsberetning MUSIT 2009 
 
1. Styret 
2. Avtalen om MUSIT 
3. Regnskap for 2009 
 

1. STYRET 
For perioden 1.1.2009 til 31.12.2009 bestod styret i MUSIT av følgende personer: 

• Henrik von Achen (UiB)  
• Magnar Antonsen (UiT)  
• Arne Bjørlykke (Naturhistorisk museum)  
• Axel Christophersen (NTNU Vitenskapsmuseet) 
• Anne K. Dahl (NTNU)  
• Marit Hauan (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)  
• Harald Jacobsen (Arkeologisk museum, fra 1.7.2009) 
• Siri Jansen (Bergen Museum)  
• Arne Laukholm (UiO, styreleder)  
• Egil Mikkelsen (Kulturhistorisk museum)  
• Nils Valland, observatør (Artsdatabanken) 

 
Styret har avholdt fire styremøter i løpet av året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede 
prioriteringer, har styret vedtatt to handlingsplaner, én innenfor kulturhistorie og én innenfor 
naturhistorie. Referat fra styremøtene og handlingsplanene kan fås ved henvendelse til sekretariatet for 
MUSIT. Arkeologisk museum (AM) i Stavanger ble fullverdig medlem av MUSIT 1.7.2009, og betalte 
halv årskontingent. 

2. AVTALEN OM MUSIT 
I og med at UiS har blitt medlem av MUSIT, har avtalen om MUSIT blitt omarbeidet på noen få, men 
vesentlige punkter. Det gjelder paragraf 3, om styrets sammensetning, og paragraf 6, om økonomi. De 
relevante avsnittene er uthevet i den reviderte avtaleteksten. 

3. REGNSKAP FOR 2009 OG KONTINGENT FOR 2010 
Ved utgangen av 2009 er summen av ubrukte midler i MUSIT 0,9 mill. kr., betydelig mindre enn 
de foregående år. Disse midlene vil i sin helhet bli brukt til satsing på webpublisering av 
samlinger i 2010. Styret anbefaler at kontingenten for 2010 økes med 5 %. Økningen skyldes bl.a. 
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en overgang til en timeprismodell for de ansatte i Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT, og er i 
samsvar med prismodellen for liknende oppdrag i sektoren, f.eks. FS og FRIDA (NVI). Det vises 
også til følgende, hentet fra årsberetning for 2008: ”Samtidig innser styret at det kan bli behov for 
en økning i kontingenten fra 2010. Dette skyldes i stor grad den lønnsøkningen som har vært 
mellom 1.1.2007, da MUSIT ble opprett, og i dag. En eventuell økning i kontingenten henger 
imidlertid sammen med om, eller når, Universitetet i Stavanger blir fullverdig medlem i MUSIT.” 
 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 3/1-2010 

FRA: JARLE EBELING 

TEMA: BUDSJETT 2010 OG REGNSKAP FOR 2009 

DATO: 20. FEBRUAR 2010 

CC:  

1. INNLEDING 
USIT har endret både enhetspriser og faktureringsmodell med virkning fra 1. januar 2010. Fra dette 
tidspunkt erstattes den tidligere modellen der MUSITs personalkostnader ble belastet i form av lønn og 
sosiale kostnader av en timeprismodell der faktisk medgått tid faktureres med en timepris på 700 kroner. I 
budsjettet er det lagt til grunn at den enkelte ansatt i MUSIT vil ha en fakturerbar tid på 1500 timer per år 

DUG har tidligere hatt syv ansatte som har belastet MUSIT med kostnadene for 6.5 årsverk. Fra 1.1.2010 vil 
DUG ha åtte ansatte som forventes å produsere syv fulle årsverk. Endringen i prisstruktur sammen med 
dette forholdet gjør at lønnskostnadene for 2010 vil øke med 35 %. Styret for MUSIT og økonomidirektørene 
ved de fem deltakeruniversitetene ble varslet om disse endringene i oktober 2009, slik avtalen mellom 
MUSIT og USIT krever, men konsekvensene av prisjusteringen ble større enn hva som den gang ble lagt til 
grunn. 

Denne økonomimodellen krever løpende oppfølgning av faktisk timeuttak. I 2010 vil dette gjøres tertialvis. 

I budsjettet for 2010 er det satt av 0.9 mkr til videre web-satsing. Web-satsingen for 2009 resulterte i to nye 
webportaler, hvorav den ene, arkeologi-portalen ble utviklet i samarbeid med et eksternt firma.  

Sekretariatet foreslår at personellressurser til MUSIT blir slik i 2010: 

• Prosjektledelse/sekretariat: 1 årsverk  

• Vedlikehold og videreutvikling av eksisterende applikasjoner: 1,5 årsverk  

• Brukerstøtte, dokumentasjon med mer 1,5 årsverk 

• Drift: 1 årsverk 

• Nyutvikling og bistand ved web- og applikasjonstesting: 2 årsverk 
 

Det vises ellers til budsjettets noter. 
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2. BUDSJETT 2010 
 

 Regnskap 2009 Budsjett 2010 

Inntekter   
UiO 2 600  2 706  
UiB 1 843  1 928  
NTNU 1 843  1 928  
UiT 1 105  1 148  
UiS 220 492 
Overført fra tidligere år 1 990  946  
   
Sum inntekter 9 601  9 148 
   
Utgifter   
Lønn + overhead 5 436  7 350  
Faste driftskostnader 521 5501  
Variable driftskostnader 122  1502 
Utstyrsinvesteringer 0  41  
Programvare 2  20 
Reiser, møter m.v. 94  90 
Web-satsing 1 992  947 
Pilotering av alternative programvareløsninger 488  0 
Overført til neste år 946 0 

Sum utgifter 9 601  9 148 
 

                                                      
1 Faste driftskostnader omfatter daglig overvåking og sikkerhetskopiering, inkludert langtidsarkivering, av databaser, og utgifter til strøm og 
maskinromleie.  De faste driftsutgiftene er regulert i driftsavtalen mellom MUSIT og USIT. 
2 Variable driftskostnader er oppsett og drift av maskiner og applikasjoner som faller utenfor driftsavtalen mellom USIT og MUSIT. 





Innkalling til årsmøtet i MUSIT 
Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes fredag den 25. mars, kl. 13.00-13.30 som et telefonmøte. 
 
Saksliste 
 
V-sak 1/1-2011 Årsberetning for 2010 

 Sakspapirer: Årsberetningen 
 Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen tas til etterretning. 

 
V-sak 2/1-2011 Budsjett for 2011 
 Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas. 
 
D-sak 3/1-2011 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO:

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

 V-SAK 1/1-2011 

TEMA: MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2010 

DATO: 18. FEBRUAR 2011 

CC:

Årsberetning MUSIT 2010 

  

 
1. Styret 
2. Bemerkninger til regnskap for 2010 og budsjett for 2011 
3. Hva er oppnådd i 2010 
 

1 . STYRET 
For perioden 1.1.2010 til 31.12.2010 bestod styret i MUSIT av følgende personer: 

• Henrik von Achen (UiB)  
• Magnar Antonsen (UiT)  
• Arne Bjørlykke (Naturhistorisk museum)  
• Axel Christophersen (NTNU Vitenskapsmuseet) 
• Anne K. Dahl (NTNU)  
• Marit Hauan (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)  
• Siri Jansen (Bergen Museum)  
• Arne Laukholm (UiO, styreleder)  
• Egil Mikkelsen (Kulturhistorisk museum)  
• Arne J. Nerøy (Arkeologisk museum) 
• Nils Valland, observatør (Artsdatabanken) 

 
Styret har avholdt fire styremøter i løpet av året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede 
prioriteringer, har styret vedtatt to handlingsplaner, én innenfor kulturhistorie og én innenfor naturhistorie. 
Referat fra styremøtene og handlingsplanene kan fås ved henvendelse til sekretariatet for MUSIT. 
 

2. BEMERKNINGER TIL REGNSKAP FOR 2010 OG BUDSJETT FOR 2011  
Ved utgangen av 2010 er summen av ubrukte midler i MUSIT 0,5 mill. kr., betydelig mindre enn de 
foregående år. Midlene er allerede bundet opp i webutviklingsprosjekter som ble startet i 2010. Grunnen til at 
prosjektene ikke ble ferdigstilt i 2010 var bl.a. at det måtte to anbudsrunder til, før vi fikk et firma til å ta ett 
av oppdragene. 
 
Styret anbefaler at kontingenten for 2011 økes med 5 % for å kunne styrke bemanningen i Drifts- og 
utviklingsgruppen i MUSIT rettet mot naturhistorie. Dette vil øke gjennomføringstakten på 
utviklingsprosjektene innen naturhistorie, som ligger etter sammenlignet med prosjektene innen 
kulturhistorie. 

3. HVA ER OPPNÅDD I 2010 
Innefor naturhistorie 
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En ny database med tilhørende applikasjon er tatt i bruk til forvaltning av botaniske data, i første omgang 
karplanter og sopp. Bergen Museum og NTNU Vitenskapsmuseet har tatt i bruk applikasjonen i 2010. 
Naturhistorisk museum (NHM), som har en del ekstra krav til funksjonalitet i applikasjonen, vil ha denne 
funksjonaliteten på plass, før de tar i bruk applikasjonen. Tromsø Museum og NHM har planlagt å ta i bruk 
applikasjonen i løpet av 2011. Målet for 2010 var at alle museene skulle ha tatt i bruk den nye applikasjonen i 
løpet av året. 
 
En egen faggruppe innen entomologi er nedsatt, og har startet arbeidet med å lage en kravspesifikasjon for en 
ny applikasjon som alle museene skal ta i bruk. Arbeidet er godt i gang, og  en egen prosjektplan med 
milepæler er utarbeidet. 
 
Innenfor kulturhistorie 
Moduler for magasinhåndtering og gjenstandsforvaltning er implementert for arkeologibasen. Disse 
modulene er helt nødvendige for en forsvarlig  forvaltning av arkeologiske funn og gjenstander. 
Arkeologibasen og -applikasjonen er også oppdatert med flere nye funksjoner, bl.a. opplasting av pdf-
dokument. 
 
Forprosjektet til DDAMA (Digitization and Dissemination of the Archaeological Museum Archives of the 
University Museums in Norway) er gjennomført, og man har søkt Forskningsrådet om 35 millioner til 
hovedprosjektet. Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT fikk noen midler til å lage en pilot for søking i arkivet 
på nett. 
 
Feltdokumentasjonsfaggruppen har testet systemet Intrasis, for å se om dette er et feltdokumentasjonssystem 
alle museene kan enes om å ta i bruk. Innkjøp av, og kurs i, systemet ble betalt av Riksantikvaren. 
 
MUSIT gjorde to nye portaler tilgjengelige på nett i 2010: Arkeologiportalen 
(http://www.unimus.no/arkeologi/) og Mynt- og medaljeportalen (http://www.unimus.no/numismatikk/). 
Gjennom arkeologiportalen, som i dag inneholder over 560 000 gjenstander, er det åpnet for tilgang til alle 
museenes arkeologiske samlinger, noe som gir formidling og forvaltning et formidabelt løft. Mynt- og 
medaljeportalen inneholder samlingene fra Bergen Museum, NTNU Vitenskapsmuseet og Kulturhistorisk 
museum og er under utvidelse. På sikt skal portalen omfatte alle museer med slike samlinger. Portalen er 
gjort tospråklig, norsk og engelsk. 

http://www.unimus.no/arkeologi/�
http://www.unimus.no/numismatikk/�
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO:

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

 V-SAK 2/1-2011 

TEMA: BUDSJETT OG REGNSKAP FOR 2010 OG BUDSJETT FOR 2011 

DATO: 18. FEBRUAR 2011 

CC:

Regnskap og budsjett 

  

 

 
 
Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett 2011 

Foreslått 
økning i kr 

Inntekter 
 

  
 

UiO 2 706 2 706  2 841  135 

UiB 1 927 1 927  2 023  96 

NTNU 1 927 1 927  2 023  96 

UiT 1 148 1 148  1 205  57 

UiS 492 492 516 24 

Bevilgninger fra 
Riksantikvaren og NFR 

 
576 516 0 

 

Overført fra tidligere år 946 946  572   

     
Sum inntekter 9 722 9 662  9 180  
     
Utgifter     
Lønn 7 350 7 415  7 350   

Driftskostnader 700 789 850  

Utstyrsinvesteringer 49 0  52   

Programvare 14 15  13  

Reiser, møter m.v. 87 62  60  

Web-satsing 946 316  500  

RA-/NFR-prosjektene 576 494  0  

Ekstrasatsing på naturhistorie 0 0 355  

Overført til neste år 0 572 0  

Sum utgifter 
 

9 722 9 662  9 180 
 

 







Innkalling til årsmøtet i MUSIT 
Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 
Møtet avholdes fredag den 25. mars, kl. 13.00-13.30 som et telefonmøte. 
 
Saksliste 
 
V-sak 1/1-2011 Årsberetning for 2010 

 Sakspapirer: Årsberetningen 
 Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen tas til etterretning. 

 
V-sak 2/1-2011 Budsjett for 2011 
 Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas. 
 
D-sak 3/1-2011 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 
Sakspapirer 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO:

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

 V-SAK 1/1-2011 

TEMA: MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2010 

DATO: 18. FEBRUAR 2011 

CC:

Årsberetning MUSIT 2010 

  

 
1. Styret 
2. Bemerkninger til regnskap for 2010 og budsjett for 2011 
3. Hva er oppnådd i 2010 
 

1 . STYRET 
For perioden 1.1.2010 til 31.12.2010 bestod styret i MUSIT av følgende personer: 

• Henrik von Achen (UiB)  
• Magnar Antonsen (UiT)  
• Arne Bjørlykke (Naturhistorisk museum)  
• Axel Christophersen (NTNU Vitenskapsmuseet) 
• Anne K. Dahl (NTNU)  
• Marit Hauan (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)  
• Siri Jansen (Bergen Museum)  
• Arne Laukholm (UiO, styreleder)  
• Egil Mikkelsen (Kulturhistorisk museum)  
• Arne J. Nerøy (Arkeologisk museum) 
• Nils Valland, observatør (Artsdatabanken) 

 
Styret har avholdt fire styremøter i løpet av året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede 
prioriteringer, har styret vedtatt to handlingsplaner, én innenfor kulturhistorie og én innenfor naturhistorie. 
Referat fra styremøtene og handlingsplanene kan fås ved henvendelse til sekretariatet for MUSIT. 
 

2. BEMERKNINGER TIL REGNSKAP FOR 2010 OG BUDSJETT FOR 2011  
Ved utgangen av 2010 er summen av ubrukte midler i MUSIT 0,5 mill. kr., betydelig mindre enn de 
foregående år. Midlene er allerede bundet opp i webutviklingsprosjekter som ble startet i 2010. Grunnen til at 
prosjektene ikke ble ferdigstilt i 2010 var bl.a. at det måtte to anbudsrunder til, før vi fikk et firma til å ta ett 
av oppdragene. 
 
Styret anbefaler at kontingenten for 2011 økes med 5 % for å kunne styrke bemanningen i Drifts- og 
utviklingsgruppen i MUSIT rettet mot naturhistorie. Dette vil øke gjennomføringstakten på 
utviklingsprosjektene innen naturhistorie, som ligger etter sammenlignet med prosjektene innen 
kulturhistorie. 

3. HVA ER OPPNÅDD I 2010 
Innefor naturhistorie 
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En ny database med tilhørende applikasjon er tatt i bruk til forvaltning av botaniske data, i første omgang 
karplanter og sopp. Bergen Museum og NTNU Vitenskapsmuseet har tatt i bruk applikasjonen i 2010. 
Naturhistorisk museum (NHM), som har en del ekstra krav til funksjonalitet i applikasjonen, vil ha denne 
funksjonaliteten på plass, før de tar i bruk applikasjonen. Tromsø Museum og NHM har planlagt å ta i bruk 
applikasjonen i løpet av 2011. Målet for 2010 var at alle museene skulle ha tatt i bruk den nye applikasjonen i 
løpet av året. 
 
En egen faggruppe innen entomologi er nedsatt, og har startet arbeidet med å lage en kravspesifikasjon for en 
ny applikasjon som alle museene skal ta i bruk. Arbeidet er godt i gang, og  en egen prosjektplan med 
milepæler er utarbeidet. 
 
Innenfor kulturhistorie 
Moduler for magasinhåndtering og gjenstandsforvaltning er implementert for arkeologibasen. Disse 
modulene er helt nødvendige for en forsvarlig  forvaltning av arkeologiske funn og gjenstander. 
Arkeologibasen og -applikasjonen er også oppdatert med flere nye funksjoner, bl.a. opplasting av pdf-
dokument. 
 
Forprosjektet til DDAMA (Digitization and Dissemination of the Archaeological Museum Archives of the 
University Museums in Norway) er gjennomført, og man har søkt Forskningsrådet om 35 millioner til 
hovedprosjektet. Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT fikk noen midler til å lage en pilot for søking i arkivet 
på nett. 
 
Feltdokumentasjonsfaggruppen har testet systemet Intrasis, for å se om dette er et feltdokumentasjonssystem 
alle museene kan enes om å ta i bruk. Innkjøp av, og kurs i, systemet ble betalt av Riksantikvaren. 
 
MUSIT gjorde to nye portaler tilgjengelige på nett i 2010: Arkeologiportalen 
(http://www.unimus.no/arkeologi/) og Mynt- og medaljeportalen (http://www.unimus.no/numismatikk/). 
Gjennom arkeologiportalen, som i dag inneholder over 560 000 gjenstander, er det åpnet for tilgang til alle 
museenes arkeologiske samlinger, noe som gir formidling og forvaltning et formidabelt løft. Mynt- og 
medaljeportalen inneholder samlingene fra Bergen Museum, NTNU Vitenskapsmuseet og Kulturhistorisk 
museum og er under utvidelse. På sikt skal portalen omfatte alle museer med slike samlinger. Portalen er 
gjort tospråklig, norsk og engelsk. 

http://www.unimus.no/arkeologi/�
http://www.unimus.no/numismatikk/�
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MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO:

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

 V-SAK 2/1-2011 

TEMA: BUDSJETT OG REGNSKAP FOR 2010 OG BUDSJETT FOR 2011 

DATO: 18. FEBRUAR 2011 

CC:

Regnskap og budsjett 

  

 

 
 
Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett 2011 

Foreslått 
økning i kr 

Inntekter 
 

  
 

UiO 2 706 2 706  2 841  135 

UiB 1 927 1 927  2 023  96 

NTNU 1 927 1 927  2 023  96 

UiT 1 148 1 148  1 205  57 

UiS 492 492 516 24 

Bevilgninger fra 
Riksantikvaren og NFR 

 
576 516 0 

 

Overført fra tidligere år 946 946  572   

     
Sum inntekter 9 722 9 662  9 180  
     
Utgifter     
Lønn 7 350 7 415  7 350   

Driftskostnader 700 789 850  

Utstyrsinvesteringer 49 0  52   

Programvare 14 15  13  

Reiser, møter m.v. 87 62  60  

Web-satsing 946 316  500  

RA-/NFR-prosjektene 576 494  0  

Ekstrasatsing på naturhistorie 0 0 355  

Overført til neste år 0 572 0  

Sum utgifter 
 

9 722 9 662  9 180 
 

 





Innkalling til årsmøtet i MUSIT 
Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 

Møtet avholdes mandag den 27. februar, kl. 10.00-10.30 som et telefonmøte. 

 

Saksliste 

 

V-sak 1/1-2012 Årsberetning for 2011 

 Sakspapirer: Årsberetningen 

 Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen tas til etterretning. 

 

V-sak 2/1-2012 Budsjett for 2012 

 Sakspapirer: Regnskap 2011 og forslag til budsjett for 2012 

 Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas. 

 

V-sak 3/1-2012 Valg av styreleder og nestleder 

 Forslag til vedtak utformes på møtet. 

 

D-sak 4/1-2012 Eventuelt 

 

 

Vedlegg: 

Sakspapirer 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 01/1-2012 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2011 

DATO: 17. FEBRUAR 2012 

CC:  

Årsberetning MUSIT 2011 
 

1. Styret 

2. Bemerkninger til regnskap for 2011 og budsjett for 2012 

3. Hva er oppnådd i 2011 

 

1. STYRET 

For perioden 1.1.2011 til 31.12.2011 bestod styret i MUSIT av følgende personer: 

 Henrik von Achen (UiB)  

 Magnar Antonsen (UiT)  

 Arne Bjørlykke (Naturhistorisk museum)  

 Axel Christophersen (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 Anne K. Dahl (NTNU)  

 Marit Hauan (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)  

 Siri Jansen/Christoffer Schander (Universitetsmuseet i Bergen)  

 Arne Laukholm (UiO, styreleder) 

 Egil Mikkelsen/Rane Willerslev (Kulturhistorisk museum)  

 Arne J. Nærøy (Arkeologisk museum) 

 Nils Valland, observatør (Artsdatabanken) 

 

Styret har avholdt fire styremøter i løpet av året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede 

prioriteringer, har styret vedtatt to handlingsplaner, én innenfor kulturhistorie og én innenfor 

naturhistorie. Referat fra styremøtene og handlingsplanene kan fås ved henvendelse til sekretariatet 

for MUSIT. 

 

2. BEMERKNINGER TIL REGNSKAP FOR 2011 OG BUDSJETT FOR 2012 

Ved utgangen av 2011 er summen av ubrukte midler i MUSIT 1,1 mill. kr., dette skyldes i hovedsak 

permisjoner. 

 

3. HVA ER OPPNÅDD I 2011 

Innefor naturhistorie 

Database med tilhørende applikasjon for karplanter er nå tatt i bruk ved NHM, karplantedata fra 

generalherbariet er migrert og i drift. Migrering av nordisk herbarium ved NHM er forsinket, det 

har vært store datamengder med behov for klargjøring før migrering. Dette arbeidet var i 

hovedsak fullført ved utgangen av 2011, og migrering er nær forestående. Karplantedata for 

Tromsø Museum er ferdig migrert, med bistand fra NTNU Vitenskapsmuseet. Applikasjonen har fått 
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forbedret funksjonalitet som gir mer effektiv registrering av data. Lånemodulen er ferdigstilt, og er 

nå i bruk ved NHM. 

 

En kravspesifikasjon for ny applikasjon og database for entomologi er utarbeidet. Det er nedsatt en 

arbeidsgruppe for å øke framdriften i arbeidet, gruppa ledes av prosjektleder fra NTNU IT. 

Applikasjonen og databasen baserer seg arbeidet som er gjort for karplanter, en første versjon skal 

være ferdig 15.05.2012. 

 

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon og prosjektplan for applikasjon og database for sopp og lav, 

det tas utgangspunkt i arbeidet som er gjort for karplanter. Utviklingsarbeidet starter når migrering 

av nordisk herbarium ved NHM er utført.  

 

Det et etablert en faggruppe for utvikling av forvaltningsmodul basert på eksisterende modul i 

kulturhistorie. Faggruppa har startet arbeidet med kartlegging av behov fra fagmiljøene. 

Prosjektleder fra NTNU IT er knyttet opp mot prosjektet. 

 

 

Innenfor kulturhistorie 

Fotobasen har blitt vidreutviklet med bl.a. endringer for mer effektiv registrering av feltfoto, og ny 

funksjonalitet for innhenting av gjenstandsopplysninger fra gjenstandsbasen.  

 

Database og applikasjon for topografisk arkiv har fått en oppgradering med bl.a. mer effektiv 

registrering og bedre søkemuligheter.  

 

Gjenstandsbasen for arkeologi har fått lagt til ny funksjonalitet for å støtte opprydnings- og 

kvalitetssikringsarbeidet ved museene. KHMs base fra Kaupangundersøkelsen er migrert. NTNU 

Vitenskapsmuseets magasinbase er migrert av NTNU IT i samarbeid med drift og 

utviklingsgruppen. 

 

Faggruppe for feltdokumentasjon har testet systemet Intrasis, og anbefaler at museene tar systemet 

i bruk som dokumentasjonssystem ved museene. Koordineringsgruppa og MUSITs styre har sluttet 

seg til denne anbefalingen. 

 

Det har blitt utarbeidet brukerveiledninger for gjenstandsbasen, arkeologi (magasin- og 

forvaltningsfane), karplanteapplikasjonen og fotobasen, brukerveiledningene er tilgjengelige på 

web for brukere av MUSITs databaser og applikasjoner. 

 

MUSIT gjorde to nye portaler tilgjengelige på nett i 2011: KHMs etnografiske samling 

(http://www.unimus.no/etnografi/khm/) og Tromsø Museums kulturvitenskaplige samlinger 

(http://www.unimus.no/etnografi/tmu/). Portalen for Tromsø Museums kulturvitenskaplige 

samlinger er også tilgjengelig med samisk språk (http://www.unimus.no/etnografi/tmu/smi/). 

Portalene er laget på grunnlag av arkeologiportalen. 

 

Drift og utviklingsgruppen har drevet aktiv informasjon om MUSIT med stands og presentasjoner på 

ulike relevante museumsmøter og -konferanser. 

 

http://www.unimus.no/etnografi/khm/
http://www.unimus.no/etnografi/tmu/
http://www.unimus.no/etnografi/tmu/smi/


 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 02/1-2012 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: REGNSKAP 2011 OG FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012 

DATO: 17.FEBRUAR 2012 

 

Regnskap 2011 og budsjett 2012 

 

 
Budsjett 

2011 

Regnskap 

2011 

Budsjett 

2012 Kommentar  

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 572 572  1 104 Note 1 

     

Sum inntekter 9 180 9 180  9 712  

     

Utgifter     

Lønn 7 350 6 367  6 877 Note 2 

Driftskostnader 850 810 900  

Utstyrsinvesteringer 52 53  0  

Programvare 13 8  13  

Reiser, konferanser, møter  m.v. 60 70  70 Note 3 

Web-satsing 500 567  500 Note 4 

Ekstrasatsing på naturhistorie 355 201 753 Note 5 

Ekstrasatsing på kulturhistorie 0 0 599 Note 6 

Sum utgifter 

 

9 180 8 076  9 712 

 

 
 

Note 1 

Tallet for overførte midler i budsjett 2012 er vesentlig høyere enn i prognosen fremlagt på styremøtet 

23.11.2011. Dette skyldes flere faktorer. Prognosen fra 23.11.2011 baserer seg på regnskap pr. 2. tertial, det 

ble ikke beregnet ny prognose til styremøtet 23.11.2011. En av utviklerne  fikk i 3. tertial utvidet sin 

foreldrepermisjon flere ganger, hele 3. tertial ble til slutt brukt til permisjon. Opprinnelig plan var å avslutte 

permisjonen før 3. tertial. Dette utgjør 350 000. Ikke alle midler til ekstrasatsingen på naturhistorie ble brukt, 

dette utgjør 154 000. Daglig leder for DUG produserte også færre timer 3. tertial for MUSIT enn først anslått 

pga. bedre organisering av koordineringsgruppene, i tillegg kom NTNU IT inn med prosjektledelse innen 

naturhistorie. Totale driftsutgifter ble også lavere enn ved prognosen. 

 

Note 2 

Underforbruk i lønn i 2011 og 2012 skyldes i hovedsak permisjoner. 
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Note 3 

Inkluderer utgifter til informasjonsmateriell slik som brosjyrer og postere. 

 

Note 4 

For å sikre styring med bruken av midlene til web-satsing, må det foreligge styregodkjente planer med 

budsjett innen utgangen av juni 2012. Hvis det ikke skulle foreligge et tilstrekkelig godt planverk på dette 

tidspunktet, så fordeles midlene mellom kultur- og naturhistorie til andre formål.  

 

Note 5 

Ekstrasatsingen innen naturhistorie videreføres. De ekstra midlene går til å lønne ekstern prosjektleder 

(NTNU IT), én ekstra utvikler/ prosjektmedarbeider i DUG og kjøp av utviklingstjenester ev. tilsetting av 

utvikler i midlertidig stilling. Ubrukte midler fra ekstrasatsingen på naturhistorie for 2011 er på 154 000. Dette 

er overført til budsjett for 2012, deretter er resterende frie midler fordelt likt på ekstrasatsingene for natur- og 

kulturhistorie. 

 

Note 6 

Koordineringsgruppen for kulturhistorie ønsker å kunne lønne ekstrahjelp ved museene til å kvalitetssikre 

samlingene. 

 





Universitetet i Oslo Møtereferat 
  
 

Universitetets senter for 
informasjonsteknologi 
Postadr.: Postboks 1059 - Blindern, 0316 
Oslo 
Kontoradr.: Informatikkbygget, 
Gaustadalleen 23, 0373 Oslo 

Telefon: 22 85 24 70 
Telefaks: 22 85 27 30 
postmottak@usit.uio.no 
www.usit.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Sted:  Telefonkonferanse 
Møtedato:   27. februar 2012  

  

 Saksnr..: 
 
 2009/18861-6 

Referat fra årsmøtet i MUSIT 

Innledning 

Årsmøtet for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) ble satt den 27. februar 2012, kl. 10.00. 

Møtet var organisert som et telefonmøte. Møtet ble ledet av Arne Laukholm. 

Voterende deltakere: 

Kjell Bernstrøm, UiB  

Tove Kristin Karlsen, UiO  

Arne Johan Nærøy, UiS  

Trond Singsaas, NTNU  

Britt Elin Steinveg, UiT  

Andre deltakere: 

Arne Laukholm, styreleder i MUSIT  

Svein Glenndal, sekretær til styret for MUSIT, referent  

Saksliste  
V-sak 1/1-2012 Årsberetning for 2011  

V-sak 2/1-2012 Budsjett for 2012  

V-sak 3/1-2012 Valg av styreleder og nestleder  

D-sak 4/1-2012 Eventuelt  

 

Årsberetning for 2011  
Vedtak: Den framlagte årsberetningen tas til etterretning.  

Budsjett for 2012  
Vedtak: Regnskapet for 2011 godkjennes og det framlagte budsjettet for 2012 vedtas.  

Valg av styreleder og nestleder  
Arne Laukholm vil fratre sin stilling ved UiO i løpet av året og går derfor ut av styret. Pål Vegar Storeheier, 

UiT, ble foreslått som ny styreleder med det forbehold at han ikke var forespurt. Dette vil i så fall innebære 

at Magnar Antonsen går ut av styret, og at Pål Vegar Storeheier går inn i hans sted. Årsmøtet sluttet opp om 

Storeheiers kandidatur. Skulle han ikke ønske å påta seg vervet vil det måtte avholdes et ekstraordinært 

årsmøte i løpet av mars for å velge ny styreleder. Dette avholdes i så fall som telefonmøte. Ansvaret for 

innkalling til ekstraordinært årsmøte ligger hos sekretariatet. Arne Laukholm fortsetter som styreleder inntil 

ny leder er på plass. 
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Vedtak: Under forutsetning av at han påtar seg vervet, går Pål Vegar Storeheier inn i MUSITs styre som en 

av de to representantene til Universitetet i Tromsø og velges til ny styreleder. 

Eventuelt  
Ingen saker 
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Oslo, 2. mars 2012  
Svein Glenndal  
Sekretær til styret for MUSIT  

Tlf: 22 85 27 97  

E-post: s.g.glenndal@usit.uio.no 

 



Innkalling til årsmøtet i MUSIT 
Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 

Møtet avholdes mandag den 27. februar, kl. 10.00-10.30 som et telefonmøte. 

 

Saksliste 

 

V-sak 1/1-2012 Årsberetning for 2011 

 Sakspapirer: Årsberetningen 

 Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen tas til etterretning. 

 

V-sak 2/1-2012 Budsjett for 2012 

 Sakspapirer: Regnskap 2011 og forslag til budsjett for 2012 

 Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas. 

 

V-sak 3/1-2012 Valg av styreleder og nestleder 

 Forslag til vedtak utformes på møtet. 

 

D-sak 4/1-2012 Eventuelt 

 

 

Vedlegg: 

Sakspapirer 



 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK NO: V-SAK 01/1-2012 

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT 

TEMA: MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2011 

DATO: 17. FEBRUAR 2012 

CC:  

Årsberetning MUSIT 2011 
 

1. Styret 

2. Bemerkninger til regnskap for 2011 og budsjett for 2012 

3. Hva er oppnådd i 2011 

 

1. STYRET 

For perioden 1.1.2011 til 31.12.2011 bestod styret i MUSIT av følgende personer: 

 Henrik von Achen (UiB)  

 Magnar Antonsen (UiT)  

 Arne Bjørlykke (Naturhistorisk museum)  

 Axel Christophersen (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 Anne K. Dahl (NTNU)  

 Marit Hauan (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)  

 Siri Jansen/Christoffer Schander (Universitetsmuseet i Bergen)  

 Arne Laukholm (UiO, styreleder) 

 Egil Mikkelsen/Rane Willerslev (Kulturhistorisk museum)  

 Arne J. Nærøy (Arkeologisk museum) 

 Nils Valland, observatør (Artsdatabanken) 

 

Styret har avholdt fire styremøter i løpet av året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede 

prioriteringer, har styret vedtatt to handlingsplaner, én innenfor kulturhistorie og én innenfor 

naturhistorie. Referat fra styremøtene og handlingsplanene kan fås ved henvendelse til sekretariatet 

for MUSIT. 

 

2. BEMERKNINGER TIL REGNSKAP FOR 2011 OG BUDSJETT FOR 2012 

Ved utgangen av 2011 er summen av ubrukte midler i MUSIT 1,1 mill. kr., dette skyldes i hovedsak 

permisjoner. 

 

3. HVA ER OPPNÅDD I 2011 

Innefor naturhistorie 

Database med tilhørende applikasjon for karplanter er nå tatt i bruk ved NHM, karplantedata fra 

generalherbariet er migrert og i drift. Migrering av nordisk herbarium ved NHM er forsinket, det 

har vært store datamengder med behov for klargjøring før migrering. Dette arbeidet var i 

hovedsak fullført ved utgangen av 2011, og migrering er nær forestående. Karplantedata for 

Tromsø Museum er ferdig migrert, med bistand fra NTNU Vitenskapsmuseet. Applikasjonen har fått 
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forbedret funksjonalitet som gir mer effektiv registrering av data. Lånemodulen er ferdigstilt, og er 

nå i bruk ved NHM. 

 

En kravspesifikasjon for ny applikasjon og database for entomologi er utarbeidet. Det er nedsatt en 

arbeidsgruppe for å øke framdriften i arbeidet, gruppa ledes av prosjektleder fra NTNU IT. 

Applikasjonen og databasen baserer seg arbeidet som er gjort for karplanter, en første versjon skal 

være ferdig 15.05.2012. 

 

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon og prosjektplan for applikasjon og database for sopp og lav, 

det tas utgangspunkt i arbeidet som er gjort for karplanter. Utviklingsarbeidet starter når migrering 

av nordisk herbarium ved NHM er utført.  

 

Det et etablert en faggruppe for utvikling av forvaltningsmodul basert på eksisterende modul i 

kulturhistorie. Faggruppa har startet arbeidet med kartlegging av behov fra fagmiljøene. 

Prosjektleder fra NTNU IT er knyttet opp mot prosjektet. 

 

 

Innenfor kulturhistorie 

Fotobasen har blitt vidreutviklet med bl.a. endringer for mer effektiv registrering av feltfoto, og ny 

funksjonalitet for innhenting av gjenstandsopplysninger fra gjenstandsbasen.  

 

Database og applikasjon for topografisk arkiv har fått en oppgradering med bl.a. mer effektiv 

registrering og bedre søkemuligheter.  

 

Gjenstandsbasen for arkeologi har fått lagt til ny funksjonalitet for å støtte opprydnings- og 

kvalitetssikringsarbeidet ved museene. KHMs base fra Kaupangundersøkelsen er migrert. NTNU 

Vitenskapsmuseets magasinbase er migrert av NTNU IT i samarbeid med drift og 

utviklingsgruppen. 

 

Faggruppe for feltdokumentasjon har testet systemet Intrasis, og anbefaler at museene tar systemet 

i bruk som dokumentasjonssystem ved museene. Koordineringsgruppa og MUSITs styre har sluttet 

seg til denne anbefalingen. 

 

Det har blitt utarbeidet brukerveiledninger for gjenstandsbasen, arkeologi (magasin- og 

forvaltningsfane), karplanteapplikasjonen og fotobasen, brukerveiledningene er tilgjengelige på 

web for brukere av MUSITs databaser og applikasjoner. 

 

MUSIT gjorde to nye portaler tilgjengelige på nett i 2011: KHMs etnografiske samling 

(http://www.unimus.no/etnografi/khm/) og Tromsø Museums kulturvitenskaplige samlinger 

(http://www.unimus.no/etnografi/tmu/). Portalen for Tromsø Museums kulturvitenskaplige 

samlinger er også tilgjengelig med samisk språk (http://www.unimus.no/etnografi/tmu/smi/). 

Portalene er laget på grunnlag av arkeologiportalen. 

 

Drift og utviklingsgruppen har drevet aktiv informasjon om MUSIT med stands og presentasjoner på 

ulike relevante museumsmøter og -konferanser. 

 

http://www.unimus.no/etnografi/khm/
http://www.unimus.no/etnografi/tmu/
http://www.unimus.no/etnografi/tmu/smi/


 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: V-SAK 02/1-2012 

FRA: SEKRATARIATET FOR MUSIT 

TEMA: REGNSKAP 2011 OG FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012 

DATO: 17.FEBRUAR 2012 

 

Regnskap 2011 og budsjett 2012 

 

 
Budsjett 

2011 

Regnskap 

2011 

Budsjett 

2012 Kommentar  

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 572 572  1 104 Note 1 

     

Sum inntekter 9 180 9 180  9 712  

     

Utgifter     

Lønn 7 350 6 367  6 877 Note 2 

Driftskostnader 850 810 900  

Utstyrsinvesteringer 52 53  0  

Programvare 13 8  13  

Reiser, konferanser, møter  m.v. 60 70  70 Note 3 

Web-satsing 500 567  500 Note 4 

Ekstrasatsing på naturhistorie 355 201 753 Note 5 

Ekstrasatsing på kulturhistorie 0 0 599 Note 6 

Sum utgifter 

 

9 180 8 076  9 712 

 

 
 

Note 1 

Tallet for overførte midler i budsjett 2012 er vesentlig høyere enn i prognosen fremlagt på styremøtet 

23.11.2011. Dette skyldes flere faktorer. Prognosen fra 23.11.2011 baserer seg på regnskap pr. 2. tertial, det 

ble ikke beregnet ny prognose til styremøtet 23.11.2011. En av utviklerne  fikk i 3. tertial utvidet sin 

foreldrepermisjon flere ganger, hele 3. tertial ble til slutt brukt til permisjon. Opprinnelig plan var å avslutte 

permisjonen før 3. tertial. Dette utgjør 350 000. Ikke alle midler til ekstrasatsingen på naturhistorie ble brukt, 

dette utgjør 154 000. Daglig leder for DUG produserte også færre timer 3. tertial for MUSIT enn først anslått 

pga. bedre organisering av koordineringsgruppene, i tillegg kom NTNU IT inn med prosjektledelse innen 

naturhistorie. Totale driftsutgifter ble også lavere enn ved prognosen. 

 

Note 2 

Underforbruk i lønn i 2011 og 2012 skyldes i hovedsak permisjoner. 
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Note 3 

Inkluderer utgifter til informasjonsmateriell slik som brosjyrer og postere. 

 

Note 4 

For å sikre styring med bruken av midlene til web-satsing, må det foreligge styregodkjente planer med 

budsjett innen utgangen av juni 2012. Hvis det ikke skulle foreligge et tilstrekkelig godt planverk på dette 

tidspunktet, så fordeles midlene mellom kultur- og naturhistorie til andre formål.  

 

Note 5 

Ekstrasatsingen innen naturhistorie videreføres. De ekstra midlene går til å lønne ekstern prosjektleder 

(NTNU IT), én ekstra utvikler/ prosjektmedarbeider i DUG og kjøp av utviklingstjenester ev. tilsetting av 

utvikler i midlertidig stilling. Ubrukte midler fra ekstrasatsingen på naturhistorie for 2011 er på 154 000. Dette 

er overført til budsjett for 2012, deretter er resterende frie midler fordelt likt på ekstrasatsingene for natur- og 

kulturhistorie. 

 

Note 6 

Koordineringsgruppen for kulturhistorie ønsker å kunne lønne ekstrahjelp ved museene til å kvalitetssikre 

samlingene. 
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