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Strategidokument for MUSIT 
Gjeldende til og med 2017 

 

AMBISJONER OG MÅL 
MUSIT skal være en tydelig, avklart og kundedrevet organisasjon med tjenester som er tilpasset 

museenes behov. 

MUSIT skal gjennom etablering av felles systemer bidra til en effektiv håndtering av samlingsdata ved 

museene. 

MUSITs systemer for samlingsdata skal støtte museenes kjerneoppgaver innenfor forskning, 

formidling og forvaltning. 

MUSIT skal være den sentrale forvalteren av museenes samlingsdata og skal tilby løsninger som gjør 

datasett lett tilgjengelig for bruk i forskning, forvaltning og formidling, både eksternt og internt. 

 

MUSIT skal være et nettverkssamarbeid der alle universitetsmuseene inkluderes og bidrar til felles 

løsninger og til et nasjonalt løft for å sikre, samordne og dele data fra de vitenskapelige samlingene. 

AVGRENSING AV ARBEIDSOMRÅDET FOR MUSIT 
MUSITs primære oppgave er å tilby løsninger for å håndtere samlingsinformasjon fra felt til deling av 

data.  Tiltaket sørger for felles tilgjengeliggjøring av data på tvers av museene, og er en arena for 

deling og utvikling av kompetanse.  

Museenes oppgaver er datahåndtering i form av innsamling, registrering, kvalitetssikring og 

vedlikehold. Det er det enkelte museum som eier dataene. Formidling og bruk av data er museenes 

ansvar. 

BRUKERDREVET UTVIKLING 
MUSIT er et verktøy for å realisere museenes strategier og drives som et forpliktende nettverk styrt 

av en samarbeidsavtale.  

Styret tar de endelige beslutningene gjennom tildeling av ressurser. 

Medlemmer i fag- og koordineringsgrupper er oppnevnt av de respektive museer, og tilskrives 

derved det nødvendige mandat for å initiere, utrede og gi råd om valg av løsninger på vegne av 

museene.  

MUSIT har en ansatt daglig leder som skal koordinere og drive det daglige arbeidet i nettverket.  

Hvert enkelt museum skal ha et system for kommunikasjon med MUSIT med blant annet 

databasekoordinatorer som har den nødvendige oversikten og kompetansen for på en best mulig 

måte gjøre bruk av fellesressursene utviklet og driftet av MUSIT.  

En viktig forutsetning for å nå MUSITs og museenes mål, er at museene avsetter tid og ressurser til 

arbeidet med utvikling og implementering av fellesløsninger. 
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VEIVALG FOR UTVIKLINGSPROSJEKTER 
MUSIT skal utvikle felles, nasjonale løsninger basert på ensartet IT-arkitektur på tvers av fagområder. 

Løsningene bør være basert på arkitekturprinsipper gjeldende for offentlig forvaltning og UH-

sektoren. 

MUSIT skal ta i bruk tilgjengelige løsninger utviklet av andre der dette er faglig, økonomisk og 

driftsmessig forsvarlig. 

MUSIT skal prioritere løsninger og funksjoner som kan integreres med andre løsninger nasjonalt og 

internasjonalt. 

Løsningene som utvikles skal ivareta nasjonale og internasjonale standarder for registrering og åpen 

deling av data. 

Basisbehov for samlingsforvaltningen for alle samlingstyper prioriteres framfor utvidelse av 

funksjonalitet i godt fungerende løsninger. MUSIT skal prioritere utviklingsprosjekter i et kost-/nytte-

perspektiv. En reduksjon i antall lokale og fagspesifikke løsninger, samt datasettenes størrelse, 

aktualitet, løpende tilvekst og omfang på brukergrupper, legges til grunn i prioriteringen av 

utviklingsprosjekter.  

VEIVALG FOR UTVIKLINGSRESSURSER  
Utvikling organiseres som tidsavgrensete prosjekter, hvor en sørger for å involvere den riktige 

kompetansen fra relevante fagmiljø i museene.  

Det skal legges stor vekt på tidligfase og planlegging av prosjekter. Eierforhold og styring av 

prosjektene skal være gode, tydelige og avklarte. 

MUSITs rolle som bestiller skal styrkes, og konkurranseutsetting av utviklingsoppgaver er mulig med 

grunnlag i en felles IT-arkitektur.  

MUSIT vil styrke ressursene til utvikling ved å analysere, samordne og fornye porteføljen av løsninger 

og system i MUSIT. 

VEIVALG FOR DRIFT OG FORVALTNING 
MUSIT vil sørge for at museene får gode og effektive driftstjenester i henhold til gjeldende krav til IT-

sikkerhet.  

MUSIT vil bidra til at det etableres felles prosedyrer og rutiner for forvaltning, herunder 

avvikshåndtering og endringsønsker.  

Eksternt innkjøpte løsninger underlegges krav om kompatibilitet med den til enhver tid valgte 

infrastruktur og driftsregime. 

I strategiperioden skal MUSIT sikre drift og vedlikehold av den eksisterende UNIMUS-portalen.  

 

VEIVALG FOR DATADELING 
MUSIT skal etablere en infrastruktur basert på åpne nasjonale og internasjonale standarder for 

registrering og deling av data. 
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Det skal etableres en infrastruktur som gjør det enkelt å bruke data i museenes forsknings-, 

forvaltnings- og formidlingsvirksomhet. 

En skal gjennom samarbeid med eksterne aktører som Riksantikvaren, Artsdatabanken og 

Kulturrådet bidra til en enkel tilgang til museenes datasett for eksterne brukere. 


