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Høringsuttalelse til Notat: Vurdering av forholdet mellom 
tilgjengeliggjøring og formidling, og tekniske konsekvenser 

 

Vi viser til utsendt notat 22. januar om vurdering av forholdet mellom tilgjengeliggjøring og 
formidling, og tekniske konsekvenser. Her bes universitetsmuseene om å komme med innspill til 
innholdet i notatet samt gi en beskrivelse av konsekvensene for eget museum ved innføring av 
denne arbeidsdelingen.   
 

Slik vi forstår notatet anbefales det at MUSIT-samarbeidet kun konsentrerer seg om 

databaseutvikling og -drift og at tilgjengeliggjøring av data både finansieres og løses på annet hold.  

På bakgrunn av foreliggende notat finner KHM det vanskelig å ta stilling til saken, da effekten en 

økt investering i databaseutvikling og -drift, på bekostning av tilgjengeliggjøring i MUSIT-

samarbeidet ikke er redegjort for. KHM oppfatter det derfor slik at notatets hovedanliggende i 

realiteten er hvorvidt man bør samarbeide nasjonalt også om tilgjengeliggjøring av data.   

KHM vil understreke betydningen av at universitetsmuseene har en felles plattform og 

samhandlingsarena for presentasjon av museenes samlinger for forskning, forvaltning og 

formidling. Vi vil her særlig fremheve betydningen av MUSIT som en felles samhandlingsarena for 

universitetsmuseenes IKT-arbeid inkludert nettbasert formidling av samlingsdata. Per i dag finnes 

det ingen alternativ samhandlingsarena for slikt samarbeid. 

Vi stiller oss kritiske til at notatet kun refererer til generelle retningslinjer og føringer for 

tilgjengeliggjøring av offentlige data. Vi mener notatet i liten grad gjenspeiler en forståelse for 

museenes arbeid og behov. Den tilgjengeliggjøringen som notatet legger opp til vil ikke dekke 

behovene til museenes brukere. Forskere, studenter og allmennhet trenger et sted som gir enkel 

tilgang til data.  

KHM mener følgelig at en eventuell beslutning rundt ny publiseringsløsning må sees i relasjon til 

det helhetlige ansvaret nåværende MUSITs styre har for å følge opp rapporten «Evaluering av 

universitetsmuseenes IT organisasjon MUSIT». En beslutning om å overlate nettbasert publisering 

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

det foreligger en fullstendig og samlet vurdering av MUSIT. En samlet vurdering vil også i større 

grad kunne synliggjøre det totale kostnadsbildet og de løsningene museene kan forvente å få 

innenfor dagens finansieringsrammer.   

 


