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Orientering; Tilgjengeliggjøring og Formidling - MUSIT 
 

Bakgrunn 
MUSITs styre har sendt ut Høringsnotatet: «Vurdering av forholdet mellom tilgjengeliggjøring og 

formidling, og tekniske konsekvenser» datert den 22. januar 2020 til universitetsmuseene med frist for 

tilbakemelding den 21. februar 2020 
(https://wiki.uio.no/usit/musit/images/4/49/Tilgjengeliggjoring_Horing_Museene.pdf).  
 

Notatet har en rekke anbefalinger:  

A. MUSIT legger føringene i «Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata» 

og «Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data» til grunn for sitt arbeid med 

tilgjengeliggjøring av samlingsdata.  

 

B. MUSIT prioriter av faglige, vitenskapelige og tekniske aktiviteter i arbeidet med tilgjengeliggjøring 

av samlingsdata til sluttbrukere.  

 

C. MUSIT bør overlate ansvaret for tekniske løsninger og systemer for nettbasert publisering og 

formidling (web-sider, publiseringssystemer og tilsvarende) av samslingsdata til universitetsmuseene 

og eventuelt andre aktører  

 

D. En eventuell ny felles publiseringsløsning (ny unimus.no) bør etableres som et separat prosjekt med 

separat finansiering utenfor dagens finansieringsrammer. Her bør man vurdere samarbeid med andre 

aktører.  

 

E. MUSIT bør i størst mulig grad legge til rette for at universitetsmuseene og andre kan formidle 

samlingsdata i en størst mulig bredde av kanaler (publiseringsløsninger, GIS-systemer, ulike 

planleggingsverktøy, undervisningsløsninger, forvaltningsløsninger) i tråd med «Retningslinjer ved 

tilgjengeliggjøring av offentlige data». 

 

Sammendrag fra museenes høringsnotater 
Høringsnotater fra museene (https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Styredokument). 

Vitenskapsmuseet og NHM oppfatter innholdet i dokumentet å være i tråd med hva de 

oppfatter MUSITs rolle skal være, i henhold til MUSITs strategidokument, og slutter seg til 

notatet. KHM er av den oppfatning at en beslutning om å overlate nettbasert publisering og 

formidling av samlingsdata til universitetsmuseene og eventuelt andre aktører, ikke bør tas før 

det foreligger en fullstendig og samlet vurdering av MUSIT.  

 

De fleste universitetsmuseene er enige i at MUSIT ikke skal drive formidling, og at en 

fullverdig formidlingsløsning ligger ikke innenfor MUSIT sitt mandat. Ansvar for 

webpublisering, formidling og forskningskommunikasjon ligge ved universitetsmuseene. 

Noen av dem ser imidlertid tilgjengeliggjøring av data som en integrert del av 

samarbeidstiltaket MUSIT som gjører samlingene tilgjengelige, samt å legge til rette for at 

aktuelle aktører kan formidle samlingsdata i en størst mulig bredde av kanaler.  

 

https://wiki.uio.no/usit/musit/images/4/49/Tilgjengeliggjoring_Horing_Museene.pdf
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Styredokument
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I utgangspunktet ønsker museene en omforente publiseringsløsninger for en eller flere av 

museenes samlinger.  

 

Men, at dette vil kreve andre tilnærminger og løsninger enn det en har tilgang til via MUSIT 

samarbeidet for å finne løsninger for felles publisering av materialet på tvers av 

universitetsmuseene. Det krever også et eget budsjett.  

 

Bare to av museene (AM og UM) nevner en videreføring av dagens Unimus (en Unimus 2.0) 

som en integrert del av MUSITs sitt oppdrag. UM er av den oppfatning at ressurser som 

kreves for dette må ikke komme i veien for de prosessene og prosjektene som pågår fram til 

IT-arkitekturprosjektet ferdigstilles. De forslår at det søkes eksterne midler til selve 

etableringen av portalen. Men, de understreker at driften skal skjer innenfor rammene av 

MUSITs bevilgning.  
 

Styrets behandling – styremøte 1. april 
Etter en grundige diskusjon av saken vedtok styret at følgende punkt skal legges frem for 

eierne i møtet den 30. april:  

 

 Styret er av den oppfatning at formidling til offentligheten ikke er en del av MUSIT 

sitt mandat. 

 Styret anbefaler ikke at det bruke ressurser på vedlikehold og oppgradering av 

Unimusportalen. eller Unimusportal 2.  

 Styret anbefaler universitetene, i fellesskap, om å foreslå en løsning, gjerne med 

kombinasjoner av ulike tilnærminger mellom museene for hvordan de ønsker å gjøre 

materiale tilgjengelig på en mest kostand effektiv måte.  

 Styret oppfordre museene til å gjennomføre det avlyst møtet som skulle ha funnet sted 

den 30. mars vedrørende muligheten for å bruke Collections On Line.  

 

Felles Koordineringsgruppemøte 16. april og 22. april 
I Felles Koordineringsgruppemøte (FKG) den 16. april ble det uttrykt et ønske om å ha en 

felles portal for museenes samlingene. I møtet den 22. april diskuterte de bruken av 

Collections On Line. I møtet bestemte gruppen seg for å utrede tre alternativ til en felles 

portal; Collections On Line, Digitalmuseum (Kultur IT), og at USIT viderefører 

Unimusportalen for museene. Utredningen av disse tre alternativene, med en anbefaling, vil 

bli lagt frem for direktørene ved universitetsmuseene. 

 

Forslag til vedtak: Eierne tar notat om tilgjengeliggjøring og formidling til orientering.   

 


