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Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning. 

Hovedprosjektet – og finansieringsbehov for prosjektet 
 
Bakgrunn 

Universitets- og Høgskolerådet – Museumsutvalget (UHRM) vedtok i vårmøtet 21. april 2016 å 

be MUSIT om å utarbeide forslag til organisering av et hovedprosjekt for etablering av felles 

kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning. MUSITs styre behandlet 

forespørselen fra UHRM i møte 23. juni 2016 og vedtok å påta seg oppdraget under forutsetning 

av at MUSIT tildeles tilstrekkelige midler til gjennomføringen av prosjektet. En prosjektskisse, 

med finansieringsbehov, ble oversendt til UHRM for godkjenning i oktober 2016.  

  

MUSIT har tidligere, på oppdrag fra UHRM, gjennomført et forprosjekt i tilknytting til et Felles 

kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning. Forprosjektet leverte rapporten 

Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning – Forprosjekt til URHM 

mars 2016.  

 

Hva omfatter begrepet kvalitetssystem?  

I henhold til virksomhetsanalysen omfatter et felles kvalitetssystem følgende:  

a) Felles begrep og rollebeskrivelser som forenkler kommunikasjon og standardiserer oppgaver 

b) Utvikling av rutiner, retningslinjer og kvalitetsstrategier som understøtter den nødvendige 

arbeids- og dataflyten.  

Et kvalitetssystem er et styringsredskap som bidrar til å sikre effektive arbeidsprosesser i en 

virksomhet. Det beskriver organisering, retningslinjer, prosedyrer og ressurser som er 

nødvendige for å møte virksomhetens mål. Kvalitetssystemet skal bidra til stabil og dokumentert 

kvalitet i arbeidsprosessene, og dessuten bedre effektivitet og kontinuitet. Utviklingen av et 

kvalitetssystem tar utgangspunkt i eksisterende praksis og rutiner, men bør også omfatte en 

forbedring og standardisering av områder hvor gjeldende praksis ikke gir ønskede resultater. Et 

kvalitetssystem må ta hensyn til ytre faktorer som interessenter og rammebetingelser, og indre 

faktorer i institusjonene (organisering, ressurssituasjon, kompetanse, arbeidsfordeling osv.). Det 

er også viktig at roller, arbeidsprosesser og dokumentasjon ses i sammenheng. Det er for 

eksempel ikke hensiktsmessig å utforme rutinedokumenter uten at de er forankret i roller og 

arbeidsprosesser – og vice versa.  

 

Hvorfor trenger universitetsmuseenes samlingsforvaltning et felles kvalitetssystem?  

Universitetsmuseene som institusjoner er underlagt felles lovverk, retningslinjer og 

rammebetingelser, slik det er nedfelt i Universitets- og høgskoleloven, Kulturminneloven og 

ICOMs etiske retningslinjer. Universitetsmuseene er også underordnet felles nasjonale 

styringsparametere når det gjelder samlingsforvaltningen. Dermed står de enkelte 

universitetsmuseene overfor mange av de samme utfordringene i sin samlingsforvaltningspraksis. 

Universitetsmuseene er imidlertid seks separate institusjoner med ulikheter innen organisering, 
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faglige virkeområder, samlingsforvaltningspraksis og rollefordeling. Det er dermed en utfordring 

å sikre en stabil og sammenlignbar kvalitet på resultatene innen samlingsforvaltningsarbeidet.  

Museenes utfordringer når det gjelder sikring og bevaring, og restansene forbundet med dette, 

har også sammenheng med fravær av gode kvalitetssystemer. Det er en utfordring å innrette 

samlingsforvaltningen optimalt mht. ressurstilgang og målsetninger samtidig som en sikrer 

nødvendig kvalitet i det arbeidet som utføres. Fravær av gode kvalitetssystemer representerer 

også en risiko mht. økonomi, ressursbruk, kvalitet og omdømme. Kvalitetssystemer er derfor 

vesentlige verktøy som museene trenger for å løse sitt samfunnsoppdrag på en effektiv og 

hensiktsmessig måte. 

 

Plan for gjennomføring 

Arbeidet med et hovedprosjekt for et felles kvalitetssystem kan være komplekst og omfattende. 

Deltagere i prosjektet forutsettes å ha nødvendig kompetanse innenfor museenes helhetlige 

samlingsforvaltning.  I tillegg bør prosjektet orientere seg i og benytte seg av eksisterende 

ressurser og retningslinjer innen samlingsforvaltning. Dette gjelder eksempelvis ICOM og den 

britiske SPECTRUM-standarden, som kulturrådet nå vurderer som en felles 

samlingsforvaltningsstandard for kulturmuseene.  

 

Hovedmål med prosjektet er:  

o å etablere et felles kvalitetssystem for å effektivisere museenes samlingsforvaltning 

(økonomisk og personalmessig)  

o å øke kvaliteten på informasjonen som genereres i samlingsarbeidet, lette 

informasjonsutveksling mellom museene og ut til andre interessenter, og 

o danne grunnlag for og støtte opp om videre utvikling av felles IT-systemer i regi av 

MUSIT   

 

Hovedprosjektet vil omfatte følgende oppgaver:  

 Utforme felles rutinedokumenter forankret og godkjent ved museene 

 Foreslå organisering og tilgangsrutiner for å ivareta og gjøre kvalitetssystemet elektronisk 

tilgjengelig. Nasjonal og lokal kvalitetsdokumentasjon skal være tilgjengelig på samme 

sted. Utforme regler for oppdatering av kvalitetssystemet som gjør det enkel å ta i bruk 

og driftes 

 

Hovedprosjektet skal: 

 Gjennomføres med klart definerte oppgaver og mål innen hvert trinn 

 Bygge videre på rapporten Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes 

samlingsforvaltning – Forprosjekt, mars 2016 

 Ta utgangspunkt i den felles prosessmodellen etablert gjennom virksomhetsanalysen, og 

sørge for å videreføre den konsensus og forankring som er oppnådd gjennom dette 

arbeidet  

 

 

 

Forankring og organisering av prosjektet 
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MUSIT vil ha det overordnede ansvaret for gjennomføring av prosjektet. MUSIT ser det som 

hensiktsmessig at prosjektlederen er en ansatt fra et av museene som er frikjøpt til prosjektet, og 

at museet som prosjektlederen er knyttet til, vil ha det budsjettmessige ansvaret.  
 

Det er flere fordeler med en intern prosjektleder:  

 Prosjektlederen vil ha den nødvendige kompetanse innenfor museenes 

samlingsforvaltning 

 Prosjektet blir bedre forankret ved museene  

 Prosjektet kommer fortere i gang, og blir raskere gjennomført av en som kjenner 

arbeidsprosessene ved et museum 

 En intern prosjektleder vil lettere kunne prioritere i og skjære gjennom faglig diskusjoner 

og uenigheter   

 Kompetansen som bygges opp i prosjektet beholdes i miljøet 

 Kostnader knyttet til en intern prosjektleder og prosjektet i sin helhet vil bli lavere 

 

En eksternt innleid prosjektleder vil mangle museal kunnskap om de fagområdene som prosjektet 

vil berøre. Dette kan føre til at gjennomføringen av prosjektet vil tar lenger tid, og evnen til å 

prioritere og skjær gjennom blir svakere. 

 

Organisering, roller og ansvar 

Rolle Beskrivelse 

MUSITs styre Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.  

 

Vedtar prosjektskisse for «Felles kvalitetssystem for 

universitetsmuseenes samlingsforvaltning».  

Utarbeider mandat for prosjektsstyringsgruppe.  

Utnevner prosjektets styringsgruppe.  

 

Gir en orientering om prosjektet til museumsdirektørene ved 

det årlige dialogmøtet.  

Behandler sluttrapporten fra styringsgruppen og oversender 

rapporten til UHRM.  

Prosjektets 

styringsgruppe 

Sikrer at prosjektet holder fokus, og at ansvar og myndighet er 

klarlagt. Styringsgruppen er ansvarlig for å oversende 

forslagene til felles rutiner/retningslinjer godkjent av 

koordineringsgruppene til museene.  

Styringsgruppen er ansvarlig for å skrive sluttrapporten og å 

oversende den til MUSITs styre for godkjenning.  

 

Styringsgruppens representanter skal bestå av: 

 Daglig leder i MUSIT 

 Tre representanter fra museene oppnevnt av MUSITs 

styre etter forslag fra koordineringsgruppene for 

kultur- og naturhistorie (Representanter med 
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nødvendig kompetanse innenfor museenes helhetlige 

samlingsforvaltning.) 

 Prosjektleder (sekretær) 

 

Koordineringsgruppene Har ansvar for forankring av de faglige og tidsmessige 

prioriteringene i prosjektet hos universitetsmuseene.  

 

Utpeker medlemmer til referansegruppe(r).  

Referansegruppen(e) opprettes for hver felles rutine/ 

retningslinje, eventuelt for et sett av rutiner/retningslinjer.   

 

Godkjenner forslag til felles rutiner/retningslinjer utarbeidet 

av referansegruppene. 

 

Legger fram forslag til styringsgruppen for hvordan 

kvalitetssystemet skal vedlikeholdes og gjøres elektronisk 

tilgjengelig.  

 

Referansegruppe(r) Utarbeider forslag til felles rutiner/ retningslinjer, og hvordan 

disse kan driftes og forvaltes.  

 

Universitetsmuseene Sørger for tilstrekkelige økonomi og personal-ressurser slik at 

prosjektet gjennomføres innen vedtatte rammer og mål.   

 

Hvert museum nedsetter et utvalg lokalt som er ansvarlig for 

ferdigstilling og implementering av de oversendte godkjente 

forslagene til felles rutiner/retningslinjer fra prosjektets 

styringsgruppe.   

 

Behandle forslaget for hvordan kvalitetssystemet skal 

vedlikeholdes og gjøres elektronisk tilgjengelig. 

 

Prosjektleder Har ansvar for å lede prosjektet og levere resultater innenfor 

rammer og begrensninger definert ved mandat og av 

prosjektets styringsgruppe.  

Ansvaret består i stor grad i å planlegge, delegere oppgaver, 

overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av 

prosjektet. 

Prosjektleder rapporterer til prosjektets styringsgruppe. 

 



MUSIT  2016
 

 5 Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning.  

Hovedprosjektet 2017 - 2018 

 
 

 

Kostnader 

Prosjektet skal ha oppstart ved avslutning av MUSITs prosjekt Ny IT-arkitektur høsten 2017, og 

er beregnet å ta ca. ni måneder. Det er lagt opp til at det engasjeres en prosjektleder i 100% 

stilling for de ni månedene.  

 

 

 
 

 

  


