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Referat fra styringsgruppemøte hovedprosjekt 
MUSIT Ny IT-arkitektur 3. oktober 2016 kl. 1400 – 1700 
 

Møtested: USIT 
Tid: 3. oktober 2016. Kl. 1400-1600 
Til stede:  
Eirik Rindal, Naturhistorisk museum, UiO 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Toril Moen, Artsdatabanken 
Gard O Sundby Thomassen, USIT - Seksjon for IT i forskning 

Susan Matland, MUSIT 
 
Sekretær: Line A. Sjo, prosjektleder, Ny IT-arkitektur MUSIT 
 

Saksliste møte: 
1. Styringsgruppens arbeidsform 
2. Vurdering av tiltakene som er gjort for å bedre fremdriften 
3. Hva skal til for at vi sier stopp? 
 

Referat: 
Susan innledet om bakgrunnen for møtet og sakslisten. 
 
Det kom innspill om at agenda og bakgrunnsinformasjonen var for tynn. 
 
1. Styringsgruppens arbeidsform 
a) Ønsker styringsgruppen informasjon fra Referansegruppen? 
 
Styringsgruppen ønsker informasjon fra referansegruppene ved milepæler. Eksempel på 
milepæler: når kravspesifikasjon er ferdig, når testingen har begynt, test ferdig. Det tas 
med en setning pr. referansegruppe som er i gang med arbeidet i statusnotat. 
 
b) Hva ønsker styringsgruppen av rapportering fra prosjektleder? 
 
Prosjektleder fortsetter med rapportering i form av statusnotat og månedlig statusrapport. 
Det ønskes at milepæler i statusrapporten deles opp noe mer, slik at det er enklere å se 
hvordan det går med fremdriften. I tillegg må det synliggjøres alvorlighetsgrad for 
forsinkelsen. 
 
c) Hvilke beslutninger skal styringsgruppen ta? 
 
Styringsgruppen skal behandle avvik og forsinkelser.  
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Styringsgruppen må få underlag med forslag til beslutninger som skal tas. 
 
d) Ønsker styringsgruppen demo av løsningen? 
 
Styringsgruppens medlemmer legges inn som brukere, prosjektleder distribuerer link til 
løsningen til styringsgruppen.  
 
Prosjektleder hadde kort demo av magasinløsningen. 
 
e) Hvor aktive skal styringsgruppen være? 
 
Dette vil være forskjellig fra sak til sak, styringsgruppen ønsker minst mulig deltakelse. 
 
2. Vurdering av tiltakene som er gjort for å bedre fremdriften 
a) Hvilke tiltak virker, hvilke virker ikke? 
 
Prosjektleder gikk igjennom listen med tiltak. Litt diskusjoner og avklaringer fra 
referansegruppen underveis. 
 
b) Fremdriftsrapport fra prosjektleder 
 
Fremdriftsrapport inngår i månedlig statusrapport som vil bli sendt til styringsgruppen 
innen 7. oktober. Prosjektleder informerte derfor bare kort om status. 
 
3. Hva skal til for at vi sier stopp? 
Ikke diskutert på grunn av tilbakemelding fra MUSIT styre. Det ble også påpekt at 
tiltakene som har blitt igangsatt for å øke produktiviteten i prosjektet må få tid til å virke.  
 
Det er ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt å utarbeide prognose om hvor mye av 
funksjonaliteten i de gamle systemene som vil bli migrert til ny arkitektur som del av 
prosjektet.   
 
Neste møte blir torsdag 10. november 2016 kl. 1000-1200. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
18.10.2016  


