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Godkjent revurdert mandat for evaluering av samarbeidstiltaket Universitetsmusenes ITorganisasjon (MUSIT).
Mandatet har blitt revurdert i henhold til vedtektene på årsmøtet den 27.02.2019.
Innledning
Samarbeidstiltaket Universitetsmusenes IT-organisasjon (MUSIT) reguleres av følgende, styrende
dokumenter:
- Avtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)
- Vedtekter for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) og
- Strategidokument for MUSIT
Hovedhensikten med evalueringen er å undersøke om resultatene i MUSIT er i tråd med formålet, og
hvordan organiseringen og arbeidet fyller formålet på best mulig måte i framtiden. I samarbeidsavtalen
og i vedtektene er formålet for MUSIT definert som:
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.

Mandat for evaluering av MUSIT
01. mars 2019.
1. Evaluering
a. Organisering
i. En gjennomgang av organiseringen av MUSIT og hvordan denne har utviklet seg
over tid, herunder styring, organisasjonsstruktur, ressurser og organisatorisk
tilhørighet. (For økonomi, se punkt d)
ii. I hvor stor grad er MUSIT organisert på best mulig måte for å oppfylle formålet i
samarbeidsavtalen og i vedtektene?
Herunder, er rolle- og ansvarsfordelingen avklart, tydelig og formålstjenlig, og
hvordan fungerer denne? Hvordan fungerer samhandlingen mellom MUSIT,
museene og tjenesteleverandøren i forhold til formålet? Er det andre aspekter av
organiseringen det er grunn til å bemerke?
b. Teknisk og funksjonell status
i. I hvor stor grad har MUSIT sine IT-tjenester og IT-løsninger en teknisk og
funksjonelle kvalitet som dekker museenes behov i dag og forventede framtidige
behov. Finnes det teknisk og organisatorisk risiko i løsningen, blant annet med
tanke på framtidig utvikling.
c. Drift-, utvikling- og forvaltningstjenester
i. MUSIT kjøper tjenester for drift, utvikling og forvaltning av en tjenesteleverandør.
Hvordan vurderes kvaliteten, kostnadseffektiviteten og leveringsdyktigheten til
henholdsvis drifts- og utviklingstjenestene som tjenesteleverandøren til MUSIT
leverer?
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d. Økonomiske ressurser
i. En gjennomgang av de økonomiske ressursene som har vært stilt til rådighet i
MUSIT-samarbeidet, og hvordan har disse vært brukt over tid.
ii. I hvor stor grad er resultatene slik de er framkommer i punkt b og c rimelige i
forhold til de ressursene som er brukt?
iii. Er det grunnlag for, eller behov for å justere ressursbruken sett i lys av resultatene
og MUSIT sitt formål?
2. Alternative løsninger
a. Hvordan er de behovene MUSIT dekker for universitetsmuseene løst hos andre
sammenlignbare institusjoner i Norge, Norden evt Nord-Europa?
b. Gitt de endringene man ser i IT-landskapet i og rundt UH-sektoren og i IT-markedet mer
generelt, samt politiske føringer, hvilke alternative måter eksisterer for å dekke MUSITS
formål, og hvordan vurderes disse i forhold til MUSIT sitt formål sammenlignet med
dagens løsning?
c. Hvordan er aspekter knyttet til sårbarhet og sikkerhet løst gjennom MUSIT og ved andre
sammenlignbare institusjoner?
3. Anbefaling
1. a. Hvilke anbefalinger kan gis basert på det som er framkommet over.
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