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Gruppearbeid; spørsmål
Bakgrunn for Strategidokumentet
Evalueringen av MUSIT i 2013 konkluderte med at MUSIT mangler en overordnet faglig
utviklingsstrategi som styrer hvilke fagsystemer en skal utvikle, hvordan disse skal integreres, og
hvordan en best prioriterer ressurser i henhold til museenes kjernevirksomhet. Utvikling av
langsiktige handlingsplaner er også vanskelig før koordineringsgruppene får styringssignaler
gjennom overordnede felles målsettinger og prioriteringer gitt av styret. MUSITs styre initierte
derfor en strategiprosess i sitt møte 13.6.14. Styret inklusive varemedlemmer og lederne av
koordineringsgruppene gjennomførte et strategiseminar 8.9.14 med hovedfokus på
ambisjoner/mål for MUSIT og veivalg for å nå målene. I dialogmøtet med museumslederne og
lederne i koordineringsgruppene 15.10.14 fikk styret gode og nyttige tilbakemeldinger på
spørsmål som ble stilt omkring ambisjoner/mål og veivalg for MUSIT. Styrets forslag til strategi
ble sendt på høring i museene før endelig vedtak i MUSITs styre i desember 2014.
https://wiki.uio.no/usit/musit/images/b/ba/Strategidokument_for_MUSIT_19-12-2014.pdf
https://wiki.uio.no/usit/musit/images/2/2d/MUSIT_evalueringsrapport_21-05-2013.pdf
https://wiki.uio.no/usit/musit/images/b/b6/MUSIT_Virksomhetsanalyse_samlingsforvaltning_v
er_03-06-2014.pdf
https://wiki.uio.no/usit/musit/images/1/1b/MUSIT_Aarsplan_2017_A.pdf

Tema/spørsmål
Strategidokumentets funksjon
Hvordan har du i din MUST-funksjon brukt strategidokumentet?
- Hvordan bør den brukes?
Har dokumentet bidratt i riktig retning for å følge opp behovene adressert i evalueringen av
MUSIT (som nevnt over)?
Kan en se en klar sammenheng mellom strategidokumentet, koordineringsgruppenes
handlingsplanarbeid, styrets årsplan, og prioriteringer?
Har dere noen kjennskap til hvordan dokumentet brukes i museene?
- Har dokumentet bidratt til at MUSIT er blitt en arena for deling og utvikling av
kompetanse mellom museene?
Har dokumentet nådd sitt mål om å etablere en infrastruktur basert på åpne nasjonale og
internasjonale standarder for registrering og deling av data?
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Strategidokumentet - veien videre
Dokumentet ble utarbeidet for 3 år siden, kan vi si at det fortsatt er oppdatert og «står seg»?
Hvilke ytre og indre forhold er endret de siste tre år som evt. gir behov for en justering av
dokumentet?
Hvilke ambisjoner (mål) og/eller veivalg har vært vanskelige å realisere, evt. hvorfor?
Er det strukturmessige eller innholdsmessige forhold i dagens strategidokument som ikke har
fungert slik vi hadde ønsket?
Er det noe som savnes i det eksisterende dokumentet?
Hvordan kan vi tar i bruk strategidokumentet for å styrke en felles retning / samhandling av
museenes kjernevirksomhet?
Hvordan kan du best ivareta og motivere/implementere innhold av strategidokumentet i
museenesprioritering/arbeid?

2

MUSITs strategiseminar – spørsmål til gruppearbeidet. Trondheim 8. september 2017

