
Oslo, 12.9.2011 

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

Møtet avholdes som et telefonmøte den 23. september kl. 12.00-13.00. 

 

Saksliste 

V-sak 01/3-11 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.5.2011 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

O-sak 02/3-11 Tertialrapport, 2. tertial 

 Sakspapirer: Budsjett, regnskap og prognose og timeforbruksoversikt 

 

O-sak 03/3-11 Naturhistorie: Referat fra møtet i koordineringsgruppa 6.9.2011 

 Sakspapirer: Referatet 

  

O-sak 04/3-11 Kulturhistorie: Referat fra møtet i koordineringsgruppa 6.9.2011 

 Sakspapirer: Referatet 

 

D-sak 05/3-11 Publisering av MUSITs kulturhistoriske samlinger i portalene Norvegiana og Europeana 

 Sakspapirer: Notat 

 

O-sak 06/3-11 Webstatistikk for www.unimus.no 

 Sakspapirer: Notat 

 Lenke til statistikk for de siste 12 måneder: 

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

 

D-sak 07/3-11 Eventuelt 

 

 

 

Vedlegg: 

Sakspapirer 

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


 

 

Blindern, 26.5.2011 

Referat fra styremøtet i MUSIT 26.5.2011 
 

Henrik von Achen (UiB), Arne Bjørlykke (NHM), Anne Katharine Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (DUG, 

sekretær), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM), Arne Johan Nærøy (AM), Nils Valland 

(Artsdatabanken, observatør) 

  

Solveig Bakken møtte for Axel Christophersen (VM). Arne C. Nilssen møtte for Marit Hauan (TMU). Siri 

Jansen (BM) og Magnar Antonsen (UiT) hadde meldt forfall. 

 

Saksliste 

V-sak 01/2-11 Godkjenning av referat fra styremøtet 17.2.2011 

 Referatet ble godkjent. 

 

O-sak 02/2-11 Tertialrapport, 1. tertial 

 Rapporten ble tatt til etterretning. 

 

V-sak 03/2-11 Søknad fra Agder naturmuseum og botaniske hage om formell tilknytning til MUSIT 

 Vedtak: Framtidig organisering av MUSIT er under vurdering. Styret ønsker ikke å ta opp 

nye medlemmer før hovedlinjene i den nye organiseringen er avklart. Søknaden om å tas opp 

som fullt medlem fra Agder naturmuseum og botaniske hage avslås derfor, men styret vil 

stille seg velvillig til en bilateral samarbeidsavtale med UiO. Dersom en slik avtale fører til 

økte kostnader for MUSIT, skal dette fremmes som en budsjettsak. 

  

V-sak 04/2-11 Godkjenning av mandat til to nye faggrupper innen naturhistorie 

 Vedtak: Mandatene ble godkjent og gruppene opprettes. 

 Styret ber koordineringsgruppen innen naturhistorie undersøke muligheten for å opprette 

faggrupper innen bl.a. geologi. Saken fremmes på neste styremøte. 

 

V-sak 05/2-11 Forslag til retningslinjer og kriterier for hva som skal telle som MUSIT-arbeid for de ansatte  

 Vedtak: De foreslåtte retningslinjene ble vedtatt med den endring at ordet "skjønnsmessig" i 

siste setning på side to ble strøket. Koordineringsgruppene foretar den praktiske 

oppfølgingen, og blir enige om standard timetall for deltakelse i, og ledelse av de forskjellige 

gruppene. 
 

O-sak 06/2-11 Naturhistorie: Rapportering på handlingsplanen for 2011 og referat fra møter 

 Tatt til etterretning. 

  

O-sak 07/2-11 Kulturhistorie: Rapportering på handlingsplanen for 2010 og referat fra møte 

 Tatt til etterretning. 

 I forbindelse med koordineringsgruppens opplysning om at ansatte i bl.a. fylkeskommunal 

forvaltning har lite kunnskap om museenes databaser på nett, så ønsker styre å diskutere 

MUSITs informasjonsstrategi på neste møte. 

 

 Styret var veldig fornøyd med de framlagte rapportene fra begge koordineringsgruppene. 

 

O-sak 08/2-11 Oversikt over tilgjengeliggjorte samlinger 

 Styret ønsket å få lagt fram en statistikk på neste møte som viser webtrafikken på de 

forskjellige unimus-sidene. 

 NV orienterte om Artsdatabankens/GBIFs tilskuddsordning om midler til kvalitetssikring av 

samlingene ved museene, tilskuddene for 2011 blir delt ut 1.juni.  Han henviste samtidig til 

følgende rapport om bl.a. universitetsmuseenes betydelige bidrag til 

Artskart:http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=9165 

 

D-sak 09/2-11 Eventuelt 

 Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. 

 

http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=9165


 

MUSIT -  SAKSFRAMLEGG 

SAK: O-SAK 02/3-2011 

FRA: DUG 

TEMA: BUDSJETT OG PROGNOSE FOR 2011 OG REGNSKAP PER 2. TERTIAL 

DATO: 12. SEPTEMBER 2011 

CC:  

Budsjett, regnskap og prognose 

 

 
 

Budsjett 2011 Regnskap 2011 Prognose 2011 

 

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  572   

     

Sum inntekter 9 180 9 180  9 180  

     

Utgifter     

Lønn 7 350 4 375  7 100  Note 1 

Driftskostnader 850 566 850  

Utstyrsinvesteringer 52 52  52   

Programvare 13 7  13  

Reiser, møter m.v. 60 28  60  

Web-satsing 500 567  567  

Ekstrasatsing på naturhistorie 355 0 255 Note 2 

Sum utgifter 
 

9 180 5 595  8 897 

 

 
Note 1 

Basert på timeoversikten per 2. tertial (se nedfor) vil DUG neppe bruke opp midlene satt av til lønn i 2011. 

 

Note 2 

Når det gjelder ekstrasatsingen innen naturhistorie, så har NTNU IT påtatt seg prosjekt-/prosesslederansvar 

for to av utviklingsprosjektene (jf. referatet fra møtet i koordineringsgruppen). I tillegg ansettes det den 1. 

oktober en person i DUG i 40 %, med oppgaver knyttet til alle prosjektene i naturhistorie. Siden det tok såpass 

lang tid å få på plass disse tiltakene, vil ikke ekstrasatsingen på 355 000 til naturhistorie brukes opp i 

inneværende år. 
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MUSIT –  SAKSFRAMLEGG 

SAK: O-SAK 02/3-2011 

FRA: DUG 

TEMA: TERTIALRAPPORT, TIMEFORBRUK FOR 2. TERTIAL 2011 

DATO: 12. SEPTEMBER 2011 

 

 

Delprosjekt 1. tertial 2. tertial Prognose/Budsjett  

Tekniske fellesoppgaver 362 184 1 875 

Naturhistorie, utvikling og drift 1500 923 3 750 

Kulturhistorie, utvikling og drift 1478 1371 3 750 

Administrative fellesoppgaver 210 223 1 125 

Sum 3550 2701 10 500 

 

Per 2. tertial har DUG brukt 6 251 timer, som tilsvarer 60 % av totalrammen på 10 500 timer. Dette er 

lavere enn forventet, blant annet fordi en av utviklerne på naturhistorie (noe uventet) har tatt ut en 

fedrekvote. 

 
Tekniske fellesoppgaver innbefatter utvikling av brukerdokumentasjon og utvikling av fellesløsninger, 

for eksempel kartløsninger. Administrative fellesoppgaver omfatter prosjektledelse og personal-

ledelsesoppgaver. 
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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

09.09. 2011/SBA 

 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 06. september 2011 kl. 10.00-11.30  

Møtet ble holdt som telefonmøte 

 

  

* 

 

Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Arne C. Nilssen 

(Tromsø Museum – Universitetsmuseet), Tor Tønsberg (Bergen Museum) og Solveig Bakken 

(NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 26.04. 2011 

 

Innkalling, saksliste og referat fra møtet 26.04. 2011 ble godkjent. 

En sak ble meldt under eventuelt: Museenes oppfølging av forespørsel fra Artsdatabanken om 

oppnevning av medlemmer til navnekomitéene. 

Sak 19/11 Orienteringssaker første del ”Status for arbeid i faggruppene” ble behandlet før sak 

14/11 for å få et best mulig grunnlag for beslutningen i sak 14/11. 

 

 

Sak 14/11: Disponering av prosjektlederressurser for naturhistorie 

 

Dette er en oppfølging av styresak V-sak 04/04-10 og orienteringssak fra møte i 

koordineringsgruppa 26.04. 2011. 

 

Notat. 

 

Vedtak: Prosjektlederressursene disponeres til entomologiprosjektet og arbeidet med felles 

forvaltningsmodul. Prosjektlederen rapporterer til leder for DUG. 

 

 

 

Sak 15/11: Faggruppe for geologi 

 

Dette er en oppfølging av styresak V-sak 04/2-11. Godkjenning av mandat til to nye 

faggrupper innen naturhistorie. ”Vedtak: Mandatene ble godkjent og gruppene opprettes. 

Styret ber koordineringsgruppen innen naturhistorie undersøke muligheten for å opprette 

faggrupper innen bl.a. geologi. Saken fremmes på neste styremøte”. 

 

Notat. 
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Status for de geologiske samlingene ved museene ble kort referert med utgangspunkt i 

kartleggingen knyttet til utredningen om Nasjonalt digitalt universitetsmuseum: 

 

Naturhistorisk museum 

Samlingsstørrelse ca 830 000 objekter hvorav 38 % er digitalisert i lokale databaser. Basene 

er knyttet opp mot enkeltpersoner. Har konservatorkompetanse ved museet. 

 

Bergen museum 

Samlingsstørrelse ca 17 500 objekter hvorav 80 % er digitalisert ved at etikettinfo ligger på 

regneark. Samlingene er knyttet opp mot enkeltpersoner. Har en konservator og en formidler. 

 

Tromsø museum – Universitetsmuseet 

Samlingsstørrelse ca 38 000 objekter. Samlingen er digitalisert. Har to paleontologer, ingen 

geologer tilsatt. 

 

NTNU Vitenskapsmuseet 

Samlingsstørrelse ca 18 000 objekter hvorav 100 % er digitalisert ved at etikettinfo ligger på 

regneark. Har ikke fagkompetanse tilsatt ved museet med konservatoransvar for samlingen. 

 

Arkeologisk museum 

Har en referansesamling i geologi. 

 

Følgende momenter ble berørt i diskusjonen: 

- er det interesse for og motivasjon i museene for å nedsette ei slik faggruppe? 

- er det faglige ressurser i museene til å delta i faggruppa og gruppeledelse? 

- er det kapasitet i DUG til å håndtere flere utviklingsprosjekt?  

- hvilken tidshorisont kan vi se for oss? 

 

Koordineringsgruppas medlemmer har ikke blitt kontaktet av fagmiljøene ved museene med 

forespørsel om å få i gang faggruppearbeid innenfor geologi. En vil derfor til neste møte 

foreta en lokal kartlegging ved museene for å undersøke behov, kompetanse/kapasitet og 

motivasjon. NHM har samlingsvolumet, men en vektlegger at også dette arbeidet skal være et 

nasjonalt samarbeid. Etablering av nye faggrupper tas inn i handlingsplanarbeidet for 2012.  

 

 

Sak 16/11: Ressursbruk i fag- og koordineringsgruppene - fastsetting av normtall 

 

Dette er en oppfølging av styresak V-sak 05/2-11. Forslag til retningslinjer og kriterier for hva 

som skal telle som MUSIT-arbeid for de ansatte i museene. ”Vedtak: De foreslåtte 

retningslinjene ble vedtatt med den endring at ordet "skjønnsmessig" i siste setning på side to 

ble strøket. Koordineringsgruppene foretar den praktiske oppfølgingen, og blir enige om 

standard timetall for deltakelse i, og ledelse av de forskjellige gruppene”. 

 

Notat. 

 

Vedtak: Det foreslåtte standard timetall for ledelse og deltakelse i gruppene anbefales. Leder 

for DUG følger opp at saken også behandles av koordineringsgruppe for kulturhistorie, og at 

gruppene kommer fram til et omforent standard timetall for deltakelse i, og ledelse av de 

forskjellige gruppene. 
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Sak 17/11: Registrering/melding hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 

om museenes samlingsdatabaser. Avklaring av ansvarsforhold mellom MUSIT og 

museene 

 

Notat. 

 

Vedtak. MUSIT v/DUG tar ansvar for å melde inn de felles nasjonale databasene der MUSIT 

har driftsansvar til NSD. Museene tar ansvar for å melde inn sine lokale samlingsdatabaser og 

digitale oversikter etter mal utarbeidet av DUG. DUG utreder saken videre med hensyn på 

eventuelle behov for skjerming av persondata og om det er retningslinjer for foreldelse knyttet 

til eldre innsamlinger.  

 

 

Sak 18/11: Eventuelt 

 

Museenes oppfølging av forespørsel fra Artsdatabanken om oppnevning av medlemmer til 

navnekomitéene. 

 

Forespørselen er ivaretatt og håndtert innen fristen ved de naturhistoriske museene.  

 

 

Sak 19/11: Orienteringssaker/oppfølgingssaker 

 

1. Status for arbeid i faggruppene 

 Entomologi.  

Ei arbeidsgruppe ”Piloteringsgruppe” er etablert for å sammenstille felt- og 

funksjonsbeskrivelse og utarbeide en pilot av applikasjonen. Det er viktig nå å kunne 

få fram et produkt som resten av faggruppa kan kommentere på. Referat fra første 

møte er mottatt, og det ser ut til at gruppa jobber godt og effektivt. Det foreligger 

spørsmål til koordineringsgruppa om valg av taksonregister og bruk av 

Artsnavnebasen. Dette er besvart gjennom referat fra møte mellom MUSIT og 

Artsdatabanken, samt arbeidet med å få supplert navnekomitéene med 

konservatorkompetanse.  

 

 Karplanter 

Gruppa forsøker å få til et møte i Kristiansand, der Agder naturmuseum og botanisk 

hage møter som observatør. Gruppeleder har tatt opp kontakten igjen med Stavanger. 

Migrering av generalherbariet ved NHM er gjennomført. DUG jobber med 

migreringstest for nordisk herbarium NHM og strekkoding for lånemodul. 

Migreringstest av Tromsødataene er gjennomført av VM og sendt videre til DUG.  

 

 Felles forvaltningsmodul.  

Faggruppa gjennomførte oppstartsmøte i juni 2011. Referat fra første møte er mottatt. 

Det foreligger flere spørsmål gjennom referatet til koordineringsgruppa. Dette gjelder 

både praktiske og mer prinsipielle spørsmål. Koordineringsgruppa mener at arbeidet 

må foregå som en ”bottom up” prosess og råder faggruppa til å gå ut i fagmiljøene for 

å få fram både forventninger og behov knyttet til en slik modul. Prosjektlederen og 

faggruppelederen må legge opp til en god prosess i og mellom fagmiljøene og 

faggruppa, samt involvere koordineringsgruppa ved behov for eventuelle avklaringer.  
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 Sopp og lav 

Det er ikke kommet rapport fra faggruppa om at de er i gang med sitt arbeid. 

Koordineringsgruppa er kjent med at det er gjort henvendelser til gruppemedlemmene 

vedrørende arbeidsform i gruppa. Fridtjof tar kontakt med gruppas leder når han er 

tilbake far feltarbeid for å få en statusrapport.  

 

 

2. Resultat for Agder naturmuseums søknad om medlemskap i MUSIT 

Fridtjof følger opp NHMs arbeid med en bilateral avtale med Agder naturmuseum og botanisk 

hage. DUG involveres ved behov for tekniske avklaringer og ressursbehov knyttet til det 

datatekniske arbeidet. 

 

 

3. Algesikringsprosjektet ved NTNU Vitenskapsmuseet 

Arbeidet med å migrere VMs data knyttet til algesamlingene er utsatt fra september 2011 til 

januar 2012 pga kapasitetsproblemer i applikasjonsgruppa ved NTNU IT.   

 

 

 

Neste møte i koordineringsgruppa holdes 09.11. 2011 i Oslo. 
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Møte i koordineringsgruppa tirsdag 6. september 2011. 
 

Tilstede: Joel Boaz (RA), Jarle Ebeling (DUG), Brit Hauge (DUG), Mari Høgestøl (AM), Sonja 

Innselset (BM), Torkel Johansen (VM), Espen Uleberg (KHM) referent. 

Sveinulf Hegstad (TMU) meldte forfall.  

Brit deltok under sak 3 og 4. Jarle deltok etter lunsj, under sak 7 og dessuten ble sak 2 og 5 kort 

diskutert igjen etter han sluttet seg til møtet. 

 

1.  Oppfølging/status for handlingsplanen 2011 

Espen orienterte. Koordineringsgruppa er godt fornøyd med arbeidet som er gjort. 

Rekkefølgen på oppgavene er noe byttet om, men progresjonen har vært som forventet ut 

fra handlingsplanen.  

 

2. Estimert tidsbruk til MUSIT-arbeid ved museene (forberedelser til møter o.a.) 

Styret har bedt om estimat for hvor mye tid som brukes til MUSIT-arbeid. Jarle orienterte 

om at koordineringsgruppe for naturhistorie hadde sluttet seg til de foreslåtte estimatene 

med 150 timer i året for leder av faggruppe og koordineringsgruppe, 100 timer for 

faggruppemedlem og 75 timer for koordineringsgruppemedlem. I tillegg skal annet 

MUSIT-relatert arbeid beregnes og meldes inn til Espen som kan sende det samlet til 

Jarle. Digitalisering og kvalitetssikring av egne samlinger skal holdes utenfor, men annet 

arbeid med beskrivelser, testing og migrering skal regnes med. 

 

3.  Nytt skjema for milepæler på handlingsplanen 

Brit presenterte nytt skjema. Hun sender over nytt forslag med de rettelser som ble 

foreslått i møtet. Blant annet skal det inn et punkt om konsekvenser ved ikke å 

gjennomføre tiltaket. Milepælene må være lettere tilgjengelige og bli oppdatert etter hvert 

som punktene på planen ferdigstilles/forskyves/endres. De skal gjøres tilgjengelige på 

MUSITWikien. Gruppa foreslo å legge inn en periode med testing og feilretting etter 

tiltaket er satt i produksjon, slik at en setter av tid til evt. feilretting før tiltaket formelt 

ferdigstilles. Det ble understreket at milepælene må være så utfyllende at de dekker alt 

det arbeidet som skal gjøres slik at vi unngår for mange tillegg og justeringer etter at 

arbeidet er igangsatt. 

 

4. Webarbeid – Europeana/Norvegiana 

a. Prioritering av samlingene som skal formidles.  

b.  Rettigheter - hvilke rettigheter skal man velge for MUSIT-basene  

c. Hvilken informasjon skal legges ut om hver gjenstand 

Brit orienterte om arbeidet med å gjøre samlingene tilgjengelige i Europeana/Norvegiana-

portalene. Kulturnett har hånd om disse portalene. Samlingene vil med dette bli tilgjengelige for 

flere brukergrupper. Det er tydelig i portalene hvem som har levert dataene. 

Koordineringsgruppa er positiv til at samlingene blir tilgjengelige på denne måten, men 

understreker at denne saken må spilles inn for styret og diskuteres i lys av en videre formidlings- 

og publiseringsstrategi for MUSIT -data. En må her utforme konkrete avtaler med kulturnett.no 

som bl.a. sikrer at MUSIT også involveres aktivt i arbeid og prosjekter som omfatter våre 

samlinger. Koordineringsgruppa vil dessuten foreslå websatsinger i handlingsplanen for 2012. 

Gruppa vil utarbeide forslag om mer funksjonalitet i eksisterende portaler og dessuten at en kan 
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arbeide med ulike webgrensesnitt (app’er) som kan tas i bruk i utstillinger og annen 

formidlingssammenheng. 

5. WMS/WFS-tjeneste (sammen med naturhistorie) 

Koordineringsgruppa ber om at styret setter av midler til å utvikle WMS- /WFS-tjenester 

for de kulturhistoriske basene, i første omgang arkeologiportalen. Dette vil særlig 

tilgodese forvaltningen som vil kunne integrere kartmaterialet i sine lokale løsninger på 

tilsvarende måte som kartdata fra RAs Askeladden. Denne tjenesten vil på sikt også være 

aktuell for feltdokumentasjonsdata, og er en praktisk oppfølging av MUSITs 

høringsuttalelse til Riksantikvarens strategiske plan for kulturminner. Gruppen 

understreker at en her er tjent med en løsning som kan benyttes både av natur- og 

kulturhistorie. En kan også gjøre en avtale med RA om at dataene gjøres tilgjengelige via 

Riksantikvarens WMS/WFS-tjeneste. Joel vil gjerne se på mulige løsninger på dette. 

6. Overgang fra UTF8 til Unicode 

Dette arbeidet var foreslått av DUG på handlingsplanen for 2010, men ble avvist av 

MUSITs styre. Koordineringsgruppa oppfordrer DUG til å skrive en milepælsplan som 

slik at det kan vurderes sammen med andre tiltak i 2012. Milepælsplanen må tydeliggjøre 

konsekvenser og den praktiske nytteverdien av dette konverteringsarbeidet.  

7. Handlingsplan for 2012 

I 2012 kan det være mulig å få midler til å gjøre arbeid på museene. Handlingsplanen kan 

settes opp med denne forutsetningen.  

De følgende punktene er forslag til tiltak som skal danne grunnlag for utarbeidelse av 

handlingsplan og milepælsplaner for 2012. 

a. Videre konsolidering av gjenstandsbase arkeologi 
      

i. innlasting av normerte termer i databasene 

Kvalitetsheving og opplasting av kjernedata som formidles i webløsningen 

(periode, kartfesting og sted) 

ii. samling av fem baser til én 

Konsolidering av felles programmeringskode for gjenstandsbasene. 

iii. rydding i manglende undernummer 

iv. rydding i (såkalte) flernummeravsnitt / funngrupperinger 

v. migreringer av lokale databaser (BM, KHM) 

Det er flere arbeidsoppgaver som kan gjennomføres ved ekstra innsats ved hvert 

museum. Museene gjennomførte stedfestingsprosjektet på denne måten i 2009 slik at 

vi fikk mulighet til å vise funn på kart i webportalene. Gruppa understreker verdien 

av å gjennomføre samarbeidsprosjekter slik at alle museene kommer opp på samme 

kvalitetsnivå i webportalene. Gjennomføringen vil gi bedre presentasjoner og 

søkemuligheter i basene og i webportalene. Gjenstående oppgaver er slike som 

rydding i manglende poster / undernummer, innlasting av normerte termer (periode), 

rydding i de såkalte flernummeravsnittene og oppdatering av stedsinformasjon (7.a.i, 

iii og iv). Koordineringsgruppa vil foreslå å overføre MUSIT-midler til hvert museum 

til slikt arbeid i 2012 og be faggruppa for gjenstandsbasen arkeologi utarbeide en 

detaljert plan for arbeidet som milepælsplaner.  

Samling av fem arkeologibaser (7.a.ii) innebærer å sette opp en felles kodebase men 

beholde tabellsettene for hvert museum. På denne måten vil oppgraderinger og 

vedlikehold av gjenstandsbasene bli enklere.  
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Det gjenstår konverteringsarbeid (7.a.v). Det vil bli beskrevet i milepælsplaner. 

b. Konsolidering av kulturhistoriske og etnografiske databaser  

   Migrering til kulturhistoriske og etnografiske databaser (TMU, BM) 

TMU har ytret ønske om å få samme funksjonalitet i sine baser for nyere 

kulturhistorie og samisk etnografi som finnes i KHMs etnografiske base. Dette er en 

god anledning til å få en felles applikasjon for disse basene og de etnografiske 

samlingene i Bergen og Oslo. 

c. Mynt/medaljer 

i. Migreringer (Angelsaksisk mynt, romersk mynt, KHM) 

Det gjenstår å migrere basene for angelsaksisk og romersk mynt i Oslo. Det er behov 

for å synliggjøre objektinformasjon fra myntbasen i gjenstandsbasen slik at 

numismatika kan håndteres i det felles forvaltningssystemet. 

d. Fotobase 

Punktene på handlingsplanen for 2011 er gjennomført. Faggruppe foto vil utarbeide 

videre milepælsplaner og prioritere arbeid for 2012 

e. Topark 

Gjennomføring av punktene på handlingsplanen for 2011 skal gjøres til høsten. 

Faggruppe topark vil utarbeide milepælsplaner og prioritere arbeid for 2012. 

f. Konserveringsbase arkeologi 

En vil foreløpig ikke nedsette en ny faggruppe. VM er i gang med å utarbeide forslag 

til å legge konserveringsopplysninger inn som en egen fane i gjenstandsbasen 

arkeologi. Konserveringsmodulen skal være hendelsesorientert tilsvarende 

forvaltningsfanen. VM vil ta kontakt med de andre museene for å finne fram til en 

felles løsning. Torkel følger opp dette. Medlemmene i koordineringsgruppa sender 

navn på kontaktperson til Torkel. . VM setter opp en oversikt over eksisterende 

løsninger og lager et konkret forslag til felles løsning. Dette vil danne utgangspunkt 

for et mandat for faggruppen Det kan være mulig å hente inn eksterne midler fra 

tiltakshavere til dette arbeidet. 

g. Feltdokumentasjonsgruppa – nytt mandat. 

Koordineringsgruppa takker faggruppe feltdokumentasjon for godt gjennomført 

arbeid. Faggruppa har konkludert med å anbefale at Intrasis tas i bruk som 

feltdokumentasjonsverktøy ved museene. Koordineringsgruppa slutter seg til dette og 

vil gå inn for at Intrasis tas i bruk som feltdokumentasjonsverktøy. Espen hadde 

skrevet forslag til nytt mandat for å følge opp anbefalingen. Forslaget skal 

omformuleres i tråd med diskusjonen i koordineringsgruppa. Et viktig prinsipp i det 

videre arbeidet for faggruppa er å ha et helhetlig syn på feltdokumentasjonen fra 

innsamling til avlevering for langtidslagring og tilgjengeliggjøring og at en i 

samarbeid med faggruppene for gjenstand og foto etablerer hensiktsmessige 

avgrensninger og integrasjonsmuligheter mellom feltdokumentasjon og øvrige 

systemer.  

. Espen skriver nytt forslag til mandat der faggruppa bes om å utforme forslag til 

handlingsplan 2013.  

h. Eksport/import Intrasis/Gjenstandsbase/Fotobase 

Når Intrasis tas i bruk må en beskrive og legge til rette hvordan Intrasis skal fungere 

sammen med eksisterende gjenstandsbase, arkeologi og fotobase. Faggruppene for 

feltdokumentasjon, gjenstandsbase arkeologi og fotografi skal se saken fra sitt ståsted 
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og foreslå løsninger mens koordineringsgruppa må diskutere det overordnede 

systemet. 

i. Felles stedsbase for Arkeologi, Etnografi, Fotografi, Topografisk arkiv 

VM har gjennomarbeidet sine stedsopplysninger og kommer over på samme 

stedsbase for arkeologi som KHM i løpet av høsten. Det er beskrevet i MP8b hvordan 

også de andre museene kan komme over på samme base. Med en felles stedsbase vil 

hvert museum kunne oppdatere opplysningene for sitt ansvarsområde slik at alle 

museene får tilgang til oppdatert informasjon. Stedsbasen i fotobasen er nå i høst 

endret slik at både norsk og utenlandsk materiale fra arkeologiske og etnografiske 

samlinger kan registreres. Senere er det et mål at alle basene vil hente 

stedsopplysninger fra samme sted. 

j. Konserveringsgruppe – nytt mandat 

   Punktet utgår. Jfr. punkt 6.f. 

 

 

8. Eventuelt 

Joel viste digitalt saksbehandlingsverktøy for frigivningssaker. Hensikten er at det skal 

bli enklere å sende saker mellom fylkeskommune, Riksantikvar og universitetsmuseum. 

Det ble satt spørsmål ved om dette blir dobbelarkivering, men det Riksantikvaren ønsker 

er en forenkling av prosedyrer. Det vil ikke lenger være behov for å sende brev mellom 

institusjonene, og arkivering av sakene bør kunne automatiseres. 

Joel viste også foreløpig versjon av nye Askeladden. Den vil ha langt bedre funksjonalitet 

og flere muligheter enn den eksisterende versjonen. 

 

Espen 
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SAK NO: D-SAK 05/3-11 

FRA: DUG 

TEMA: PUBLISERING AV MUSITS KULTURHISTORISKE SAMLINGER I NORVEGIANA OG EUROPEANA 

DATO: 13. SEPTEMBER 2011 

CC:  

Publisering av universitetsmuseenes kulturhistoriske samlinger i Norvegiana og 

Europeana 

 
 

Innledning 

Norsk kulturråd har vært med i EU-prosjektet Europeana Local og har utviklet Internett-portalen 

http://norvegiana2.delving.org/portal, der data fra Digitalt Museum (www.digitaltmuseum.no), 

Arkivportalen (www.arkivportalen.no) og Digitalt Fortalt (www.digitaltfortalt.no) gjøres tilgjengelig. 

Portalen har arbeidstittelen Norvegiana, og vil etter hvert bli en del av www.kulturnett.no. 

 

Europeana (http://www.europeana.eu/portal/aboutus_background.html) vil etter hvert høste data fra 

Norvegiana og publisere disse i portalen Europeana (www.europeana.eu). 

 

Norsk kulturråd er interessert i å få med universitetsmuseenes kulturhistoriske samlinger i Norvegiana og 

Europeana. Før dataene gjøres tilgjengelig i Europeana, må det inngås en avtale mellom 

universitetsmuseene og Norsk kulturråd og/ eller mellom universitetsmuseene og Europeana om bruk av 

data. 

 

Avtalen gir Europeana Foundation nærmere spesifiserte rettigheter til bruk av metadata
1
 og såkalte 

"previews",
2
 dvs. f.eks. nedskalerte bilder og lyd-/bildesnutter, så lenge avtalen varer. Den som inngår 

avtalen må ha avklart rettigheter til ev. andre rettighetshavere. Avtaleteksten finner man her: Europeana 

Data Exchange Agreement final draft, 15 July 2011,  

http://group.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=ae63ebec-dbd4-468c-aa36-

fbfe16de3d77&groupId=10602 

 

Metadata og "previews" som legges ut blir i prinsippet underlagt The Creative Commons Universal 

Public Domain Dedication, versjon CC0 1.0. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/. 

 

 

                                                      
1 Textual informasjon (including hyperlinks) that may serve to identify, discover, interpret and/or manage content. 
2 A reduced size or length audio and/or visual representation of content, in the form of one or more of the images, text files, audio files 

and/or moving image files. 

http://norvegiana2.delving.org/portal
http://www.digitaltmuseum.no/
http://www.arkivportalen.no/
http://www.digitaltfortalt.no/
http://www.kulturnett.no/
http://www.europeana.eu/portal/aboutus_background.html
http://www.europeana.eu/
http://group.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=ae63ebec-dbd4-468c-aa36-fbfe16de3d77&groupId=10602
http://group.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=ae63ebec-dbd4-468c-aa36-fbfe16de3d77&groupId=10602
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Informasjon om den enkelte gjenstand 

Det er kun et utvalg av museenes (meta)data som blir "mappet" til Europeanas metadataformat. Det må 

såldes, for hver samling som ev. publiseres, tas stilling til hvilken informasjon som skal gjøres 

tilgjengelig. 

 

Generell info om publisering på Europeana  

http://group.europeana.eu/web/europeana-project/newagreement/ og Europeana Aggregators Handbook 

på samme side:  

http://www.version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=94bcddbf-3625-4e6d-8135-

c7375d6bbc62&groupId=10602 

 

Utgangspunkt for diskusjon i styret 

1. Ønsker museene å inngå avtaler med Norsk kulturråd og/ eller Europeana? (Ønsker museene at 

MUSIT inngår disse avtalene?) 

2. Er avtaleteksten som foreslås slik at museene kan godta den? 
 

http://group.europeana.eu/web/europeana-project/newagreement/
http://www.version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=94bcddbf-3625-4e6d-8135-c7375d6bbc62&groupId=10602
http://www.version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=94bcddbf-3625-4e6d-8135-c7375d6bbc62&groupId=10602
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SAK NO: O-SAK 06/3-11 

FRA: DUG 

TEMA: WEBSTATISTIKK FOR WWW.UNIMUS.NO 

DATO: 13. SEPTEMBER 2011 

CC:  

Oppfølging av O-sak 08/2-11: Ønske om statistikk som viser webtrafikken på de 

forskjellige unimus-sidene 
 

Webstatistikken for de siste 12 månedene er lagt ut på 

http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/webstatistikk/August2011/. Merk at tolkingen av denne 

statistikken, som all statistikk, er vanskelig. De interesserte kan lese mer om dette her: 

http://www.mrunix.net/webalizer/simpleton.html.  

 

Ut fra statistikken ser det ut som om hele portalen (www.unimus.no) har rundt 3 500 treff per dag, og at 

disse stammer fra 170-180 "besøkende" (= IP-adresser). Dette gir et gjennomsnitt på ca. 5 250 besøkende 

per måned (175 x 30 dg). 

 

Hvis vi tar for oss august måned, og brekker ned månedstotalen for å se hvilke sider de besøkende er/ ser 

på når de forlater portalen, så gir dette disse tallene: 

 

Foto: 1750 (34 %) 

Startsiden 1019 (20 %) 

Arkeologi: 663 (13 %)  

Etnografi, KHM: 197 (4 %)  

Numismatikk: 140 (3 %) 

 

Sist jeg så en sammenlignbar statistikk fra www.digitaltmuseum.no (museene underlagt Kulturdep.) og 

www.kulturminnesok.no (Riksantikvaren), så hadde de ca. like mange treff på deres sider i løpet av en 

måned. 

http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/webstatistikk/August2011/
http://www.mrunix.net/webalizer/simpleton.html
http://www.unimus.no/
http://www.digitaltmuseum.no/
http://www.kulturminnesok.no/
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