
Universitetet i Oslo  
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon 

 

  

MUSIT – Museumsdirektørene: Bestilling - Alternativene 18. september 2020 1 

 

Universitetsmuseenes direktører 

Dato: 
18.09.2020   
 

Universitetsmuseenes anbefaling til fremtidig modell for drift og utvikling av Collections 
Management Systems (CMS) 
 
På årsmøtet den 27. februar 2019 ble det vedtatt at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av 
MUSIT-samarbeidet. Deloitte AS fikk oppdraget. Evalueringen var primært knyttet til IT-leveranse, og 
årsaken til forsinkelsen i ferdigstilling av IT-arkitekturprosjektet 
(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/2/2e/MUSIT_EvalueringsRapport_-_1.0.pdf). Rapporten ble 
levert den 26. juni 2019 og behandlet på et ekstraordinært årsmøte den 22. august 2019.  
 
Eierne, museene, og styret har arbeidet med å følge opp evalueringsrapporten. I eiermøtet den 
30.april 2020 ble fire ulike modeller for fremtidig organisering av arbeidet med samlingsdatabasene 
lagt frem:  
1. Fortsette dagens modell 

2. Flytte forvaltning og kjøp av en kommersiell løsning 

3. Flytte forvaltning med fortsatt skreddersydd løsning 

4. MUSIT avsluttes som felles løsning 

 
I email til MUSIT styreleder den 02.09.2020 fremmer UiO et Alternativ 5 for videreføring av 

samarbeidet om museumsdatabasene.   

5. Avslutte MUSIT-samarbeid i sin nåværende form. UiO leverer CMS etter samme modell som 
TSD. UiO, ved Kultur- og Naturhistorisk museum leder og koordinerer arbeidet.  
 

Universitetsdirektørsmøte 11. september – bestilling til museumsdirektørene 
Universitetsdirektørene ber museumsdirektørene om i fellesskap vurderer disse alternativene og gi 
en anbefaling til valg av fremtidig modell for drift og utvikling av arbeidet med universitetsmuseenes 
samlingsdatabaser. I tilbakemeldingen skal det fremgå om direktørene samlet slutter seg til ett 
alternativ eller om de har ulike anbefalinger.   
 
Organisering av arbeidet 
MUSITs styre minner om at referansegruppen for styret, medlemmer i felles koordineringsgruppe, og 
databasekoordinatorene ved museene kan være et viktige ressurs i arbeidet med å få et godt 
kunnskapsgrunnlag for å kunne gi en anbefaling.  
 
Museumsdirektør Lena Aarekol, ved Norges arktiske universitetsmuseum (UMAK), har tatt på seg 
oppgaven med å organisere museenes felles arbeidet med å komme med en anbefaling.  
 
Museenes anbefalingen sendes til MUSITs daglig leder innen fredag den 23. oktober.  
 

Tidslinje 
Ca. 28. september: Frist for Alternativ 2 og 3. Det er nedsatt en liten arbeidsgruppe mellom IT-
avdelingene på NTNU og UiB for å vurderer alternativet med overføring av leveranseansvaret for et 
CMS.  Arbeidsgruppens vurdering sendes ut til museene så snart det foreligger. 
23. oktober: Frist for anbefaling fra museene. 
29/30. oktober: Styremøte. 
4. november: Eiermøte.  
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Prosessen med arbeidet om alternativene finner dere på MUSIT Wiki; 
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Styredokument og 
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Alternativene_1-5.  
 
Styrelederen Gøril Heitmann kan stille på møter for å svare på spørsmål og gi bakgrunnsinformasjon 
på prosessen.  
 
Med hilsen  
Gøril Heitmann     Susan Matland 
Styreleder     MUSIT, Daglig leder 
 
Vedlegg: Bakgrunnsnotat 
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