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Innledning 
Formålet med MUSIT er å sikre drift, vedlikehold og utvikling av universitetsmuseenes felles 

samlingsdatabaser. MUSITs systemer for samlingsdata skal støtte museenes kjerneoppgaver 

innenfor forskning, formidling og forvaltning, og legge til rette for deling av data for forskning, 

utdanning, forvaltning og allmennhet.  

 

MUSITs årsplan bygger på MUSITs strategidokument 2018-2023 og arbeidet med prosjektet 

felles kvalitetssystem. Koordineringsgruppenes handlingsplan utdyper årsplanen og omfatter 

tiltak innenfor drift, forvaltning og utvikling av nye moduler.  

 

 

Hovedoppgaver for MUSIT i 2018 er:  
Ferdigforhandle og inngå ny kontrakt om drift og vedlikehold av MUSITs 

systemer med UiO/USIT 
Driftsavtalen mellom MUSIT og UiO ved USIT er fra 2008. Arbeidet med å utarbeid en ny 

kontrakt om drift og vedlikehold av MUSITs systemer med UiO/USIT er nesten i havn.  

Ansvarlig: Styreleder og daglig leder 

 

MUSIT-samarbeidet; opptak av nye institusjoner eller tilgang til MUSITs 

systemer - Nedsettelse av arbeidsgruppe for å vurdere konsekvenser og vilkår  
I MUSITs årsmøte (27. februar) ble det bestemt at saken skulle løftes til UHR-M for nedsettelse 

av en arbeidsgruppe for å vurdere konsekvensene av å åpne for opptak av nye institusjoner i 

MUSIT-samarbeid, eventuelt å gi tilgang til MUSITs systemer uten å være medlem i 

samarbeidstiltaket, og hva dette vil bety for MUSIT. Arbeidsgruppen skal også vurdere vilkår for 

et eventuelt opptak eller bruk av systemet. Utredningen skal gjennomføres i løpet av 2018 og 

legges frem til årsmøtet 2019. 

Ansvarlig: Styret og daglig leder, UHR-M. 

 

Felles kvalitetssystem for samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene - 

Hovedprosjekt  
På oppdrag fra UHRM skal MUSIT lede et hovedprosjekt for et Felles kvalitetssystem for 

universitetsmuseenes samlingsforvaltning. Prosjektet hadde oppstart høsten 2017 og vil vare 

frem til høsten 2018. MUSIT har engasjerte Eirik Rindal (Naturhistorisk museum, UiO) som 

prosjektleder.   

Ansvarlig: Prosjektleder og daglig leder  

Oppstart: oktober 2017 

Varighet: høsten 2018 
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Plan for avvikling av gamle Delphi-systemet 
I forbindelse med IT-arkitekturarbeidet, skal de gamle løsningene utfases. Både USIT og MUSIT 

er interesserte å avvikle de gamle løsningene så fort som mulig, ikke minst på grunn av 

kostnader ved å drifte to systemer samtidig. Dette blir en viktig satsing i 2018 hvor MUSIT og 

USIT må jobbe tett sammen for å lage en plan for avvikling av de gamle klientene på en 

forsvarlig og hensiktsmessig måte. Denne planen må sees i sammenheng med utvikling av det 

nye systemet, og migrering av datasettene.  

Ansvarlig: Koordineringsgruppene og daglig leder 

Tid: 2018 

 

MUSIT Seminar 
Gjennomføre koordineringsgruppenes høstseminar.  

Ansvarlig: Lederne for Koordineringsgruppene 

Tid: Høsten 2018 

 

Koordineringsgruppenes Handlingsplan for 2018 
Gjennomføring av handlingsplanen for 2018 og iverksette arbeidet med handlingsplan for 2019.  

Ansvarlig: Koordineringsgruppene 

 


