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Vurdering av alternative for MUSIT-samarbeidet 

Bakgrunn 
Styret for MUSIT la i eiermøtet 30. april 2020 frem tre alternativer for videreføring av felles 
samlingsforvaltningsløsninger for medlemmene i MUSIT-samarbeidet og et 4. alternativ som 
innebar å avslutte samarbeidet om dagens fellesløsninger:  
 
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 
  
På bakgrunn av en diskusjon om de fire alternative vedtok møtet bl.a. følgende:   
 

• Universitetet i Oslo tar en intern diskusjon med USIT om alternativ 1, med den forskjell at USIT 
tar et tydelig eieransvar for produktet og dialogen med museene.  

• NTNU, UiT, og UiB diskutere alternativ 2 og 3 sammen, inkludert konsekvenser økonomisk, 
teknisk og personalmessig, med tanke på å enes om en CMS-eier. 

• Vurdering av alternativ 4 skjer ved hvert enkelt universitet. Universitetsmuseene, med sine 
respektive eiere, må vurdere konsekvensene av å ikke fortsette med et felles system. 

 
UiO har etter nøye vurdering og i samråd med sine museer og USIT landet på at det beste vil være 
å avslutte MUSIT-samarbeidet slik det er organisert i dag, dvs alternativ 4. 
 
MUSIT avsluttes som felles løsning: Begrunnelse for UiOs syn 
Universitetet i Oslo (UiO) ved Kulturhistorisk museum (KHM) og Naturhistorisk museum (NHM) har 
vært, og er, primus motorer og pådrivere i utviklingsarbeidet i MUSIT, og også før MUSIT, i 
Dokumentasjonsprosjektet og Museumsprosjektet. UiO er dessuten den største bidragsyteren i 
MUSIT og har siden Museumsprosjektet (oppstart 1998) utviklet og driftet museenes felles 
samlingsforvaltningsløsninger. 
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MUSIT-samarbeidet har i lengre tid slitt med en del utfordringer basert på ulik forståelse av hvilke 
grep som er de beste for å få til en bedre framdrift i (videre)utviklingen og driften av 
samlingsforvaltningsløsningene. Det er også ulik oppfatning innad i samarbeidet om hvilke behov 
det er viktigst å få dekket på kort og lang sikt. 
 
UiO ønsker derfor å avslutte MUSIT-samarbeidet og i framtiden konsentrere seg om å få på plass 
løsninger som er de beste for UiOs museer, enten det er snakk om videreutvikling av dagens 
løsning(er), anskaffelser av hyllevare/kommersielle produkter eller at man inngår samarbeid med 
andre institusjoner på nasjonalt eller internasjonalt nivå om samlingsforvaltningsløsninger. Ved å 
gå ut av MUSIT-samarbeidet står UiOs museer også friere til å inngå (bilaterale) partnerskap med 
institusjoner i inn- og utland som er strategisk viktige for museene. 
Museene, UiO og USIT står også friere til å inngå strategiske partnerskap med europeiske initiativ 
innen kultur- og naturhistorie, f.eks. Ariadne (https://ariadne-infrastructure.eu/) og Dissco 

(https://www.dissco.eu/).  
 
UiO ønsker også å kunne stå friere til å bruke ressurser på å utvikle forskjellige typer 
innsynsløsninger, enten det dreier seg om forholdsvis enkle tilgjengeliggjøringsløsninger eller mer 
forseggjorte publikumsvennlige formidlingsløsninger enn samarbeidet legger opp til i dag. 
 
UiO ønsker videre å få til mye tettere kontakt og direkte dialog mellom museene (brukerne) og de 
som drifter og utvikler forvaltningsløsningene. UiO mener dagens styringsstruktur i MUSIT er for 
omfattende og lite smidig. 
 
Underavdeling for IT i forskning på USIT har de senere årene bygd opp Tjenester for sensitive data 
(TSD, https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/index.html). Tjenesten har blitt en 
gedigen suksess og tilbys også andre universiteter og høgskoler i Norge i tillegg til 
universitetssykehusene og frie forskningsinstitusjoner. TSD utvikles og driftes av UiO, og all 
utvikling, også den som er initiert fra og betalt av eksterne, er styrt av UiOs grunnleggende behov. 
Alle tjenester og funksjoner som blir utviklet forblir UiOs eiendom og UiO står fritt til å selge også 
eksternfinansierte løsninger videre. UiO og USIT ønsker å strømlinjeforme organiseringen av sin 
tjenesteportefølje, og vil derfor trekke seg ut av MUSIT-samarbeidet, men samtidig tilby å 
videreutvikle og drifte samlingsforvaltningsløsninger som andre kan benytte seg av etter TSD-
modellen. 
 
Tilbud om drift av tjenester og løsninger 
Selv om MUSIT-samarbeidet avvikles betyr det ikke at UiO utelukker framtidig nasjonalt samarbeid 
rundt felles databaseløsninger. UiO kan tilby avtaler om drift av de samlingsløsningene UiO 
utvikler og drifter, ev. anskaffer for partnere nasjonalt. Museene som inngår et driftssamarbeid vil 
få tilgang til moduler, funksjoner og løsninger museene ved UiO utvikler eller anskaffer, der det er 
teknisk og merkantilt mulig. 
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UiO ønsker å tilby de enkelte museene, dvs. Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for 
kunstfag (UMAK), Universitetsmuseet i Bergen (UM), og NTNU Vitenskapsmuseet (VM), og 
Arkeologisk museum (AM) i Stavanger, og ev. andre museer og forskningsinstitusjoner, tilgang ved 
å inngå bilaterale avtaler om hvilke løsninger og moduler de ønsker å få driftet av UiO basert på en 
katalog over systemer og moduler. 
 
UiO er åpne for at enkeltinstitusjoner kan bidra med ekstra midler for å få utviklet eller driftet 
løsninger som er spesielt viktige for dem. 
 
Kultur- versus naturhistorie 
Samtidig som man bør tilstrebe å utvikle felles løsninger for kultur- og naturhistorie så langt det lar 
seg gjøre, må man ikke la dette bli en hemsko i utviklingen eller anskaffelsen av løsninger eller 
systemer som støtter opp under spesielle behov eller spesielle fagområder/samlinger ved det 
enkelte museum. USIT vil være behjelpelige med å drifte systemer når KHM og NHM eller andre 
museer har særskilt behov for, eller støtte opp om systemer utviklet av eksterne for de museene. 
Corema, IrisBG og ADED er typiske eksempler på denne typen system/denne typen eksternt 
utviklede systemer. 
 
Organisering av utviklings- og driftsarbeidet ved UiO 
KHM, NHM og USIT inngår et tett, formalisert samarbeid om (videre)utvikling av dagens løsninger 
og legger en plan for anskaffelser, ev. samarbeid med andre institusjoner, om løsninger og 
systemer det er naturlig å anskaffe eller få utviklet av andre enn USIT. 
 
Samarbeidet forankres i de seksjonene i de tre enhetene hvor behovet for, og kunnskapen om, 
samlingsforvaltningsløsninger er størst. Framdrift og status rapporteres til direktørene ved 
museene og IT-direktøren. Eventuelt kan man vurdere å opprette SK-ITM, et strategisk 
koordineringsorgan for museums-IT på linje med SK-ITF (for forskning) og SK-ITU (for utdanning).  
 
Museer og andre institusjoner som inngår avtaler om drift av samlingsforvaltningsløsninger med 
USIT vil inngå i brukerfora som gir innspill til forslag til nyutvikling av moduler og funksjoner som 
inngår i løsningene.  
 

Med hilsen 

 

Tove Kristin Karlsen 

Assisterende universitetsdirektør 

Lars Oftedal 

IT-direktør 
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