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Avtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon 
(MUSIT)  
 
1. Innledning 

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er et samarbeidstiltak med formål å sikre 
drift, vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for 
deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. 
 
2. Avtaleparter 

De institusjoner som til nå deltar i samarbeidstiltaket inngår med dette herværende 
samarbeidsavtale om bruk, drift og utvikling av de til enhver tid operative databaser og 
applikasjoner, i det følgende kalt Samarbeidstiltaket MUSIT. 
 
Avtaleparter per 1. januar 2014 er: 
 

- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
- Universitetet i Bergen 
- Universitetet i Oslo 
- Universitetet i Stavanger 
- UiT Norges arktiske universitet 

 
Alle universiteter som har ett eller flere universitetsmuseer har i utgangspunktet rett til å 
slutte seg til avtalen, og å ta i bruk MUSITs portefølje av databaseløsninger og applikasjoner. 
 
Andre universiteter og høgskoler kan søke om å slutte seg til avtalen og ta i bruk 
databaseløsningene og applikasjonene. 
 
Alle institusjoner som tar i bruk de felles løsninger som utvikles har plikt til å delta i 
Samarbeidstiltaket MUSIT. 
 
3. Organisering 

Samarbeidstiltaket er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo, og dataløsningene driftes 
og vedlikeholdes for MUSIT av Universitetet i Oslo (UiO), Universitetets senter for 
informasjonsteknologi (USIT). 
 
Tiltaket skal ha et eget styre som ikke er underlagt UiOs styringsordninger i faglige spørsmål. 
 
Tiltaket skal videre ha en daglig leder som er ansvarlig overfor styret i MUSIT og som 
rapporter til styreleder for MUSIT i faglige spørsmål. I personalmessige og rent administrative 
forhold, rapporterer daglig leder til øverste administrative ledelse ved UiO.  
 
Driften av tiltaket følger de administrative reglene ved UiO for de områdene UiO stiller 
ressurser til disposisjon for, herunder personalforvaltning, basis IT-drift og -sikkerhet, fysisk 
sikkerhet og økonomiforvaltning. 
 
4. Økonomiske forpliktelser 

Medlemsinstitusjonene (avtalepartene) i Samarbeidstiltaket MUSIT skal dekke alle utgifter 
gjennom et årlig bidrag til tiltaket i samsvar med det budsjett og den fordelingsnøkkelen 
årsmøtet fastsetter for hvert virksomhetsår. 
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Bidragene skal innbetales forskuddsvis til UiO innen 1. mai hvert år. 
 
Den enkelte medlemsinstitusjon dekker selv sine utgifter til datakommunikasjon og utgifter 
til anskaffelse og drift av institusjonsinternt utstyr. 
 
Samarbeidstiltaket skal følge gjeldende regler og prosedyrer ved UiO ved anskaffelser og 
økonomiske forpliktelser som inngås med andre. 
 
5. Rettigheter og plikter 

Medlemsinstitusjonene som har oppfylt sine forpliktelser i henhold til punkt 4 ovenfor, har 
rett til å bruke de tilgjengelige tjenester fra Samarbeidstiltaket MUSIT. Dette omfatter blant 
annet nye versjoner av databaser og applikasjoner med dokumentasjon og andre tjenester. 
 
Medlemsinstitusjonene forplikter seg til å følge opp de retningslinjer styret fastsetter når det 
gjelder bruk av databasene og applikasjonene. 
 
Den enkelte institusjon har til enhver tid eierskap til sine data med de rettigheter det 
medfører. 
 
6. Samarbeidstiltakets organer 

Samarbeidstiltaket har følgende faste organ: årsmøtet, styret og 1-2 koordineringsgrupper. 
Årsmøtet fastsetter vedtekter for tiltaket og velger styre i henhold til bestemmelser i avtalen 
og vedtektene. I tillegg skal tiltaket ha en daglig leder. 
 
Ved siste årsmøte før utgangen av en styreperiode, velger årsmøtet en valgkomité som 
fremmer forslag overfor årsmøtet på valg av styre.  
 
Årsmøtet har møte én gang per år i februar. Alle institusjoner som er medlemmer av 
Samarbeidstiltaket MUSIT deltar i årsmøtet med én representant hver.  
 
Styret velges for en periode på 3 år. 
 
7. Utmelding av samarbeidstiltaket 

Dersom noen av medlemsinstitusjonene ønsker å trekke seg fra samarbeidet, skal dette 
meddeles skriftlig de øvrige partene senest ett år i forveien. Forpliktelser i henhold til punkt 4 
i denne avtalen skal være oppfylt, før en institusjon kan forlate samarbeidet.  
 
8. Endring av avtalen 

Denne avtalen kan endres etter forhandlinger mellom avtalepartene. Endring forutsetter 2/3 
flertall blant deltakende institusjoner. 
 
Samarbeidstiltaket kan avsluttes når avtalepartene er enige om det. Medlemsinstitusjonene er 
ansvarlig for at Samarbeidstiltaket MUSITs forpliktelser er dekket når samarbeidet avsluttes. 
 
Samarbeidstiltaket MUSIT sin kontantbeholdning tilbakebetales medlemsinstitusjonene i 
forhold til deres respektive bidrag.  
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9. Varighet 

Denne samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1.2014 og for en periode på to styreperioder. Avtalen 
vurderes for evt. revisjon etter to år. Revidert avtale skal godkjennes av årsmøtet. 
 
 
 
Sted/Dato:      Sted/Dato: 
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Signatur:      Signatur: 
 
 
---------------------------------------------  ------------------------------------------------- 
 
 
Navn med blokkbokstaver:    Navn med blokkbokstaver: 
 
Pål Vegar Storeheier 

-----------------------------------------------  ------------------------------------------------- 
Styreleder i MUSIT 
       Tittel: 
 
 
       ------------------------------------------------- 
  
       Institusjon: 
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