UiO, 30.8.2020

MUSIT-samarbeidet
Innledning
Som kjent ønsker UiO å avslutte MUSIT-samarbeidet i sin nåværende form for at museene
skal få en tydeligere og mer framtredende rolle i valg og styring av forvaltningsløsningene
som tilbys, samtidig som det må bli en mye tettere kontakt og direkte dialog mellom
museene (brukerne) og de som drifter og utvikler forvaltningsløsningene.
UiO, ved Kultur- og Naturhistorisk museum, åpner for å ta en koordinerende rolle for å få på
plass løsninger som er de beste for vitenskapelige museumssamlinger, enten det er snakk
om videreutvikling av dagens løsning(er), anskaffelser av hyllevare/kommersielle produkter
og samarbeid med andre institusjoner på nasjonalt eller internasjonalt nivå om
samlingsforvaltningsløsninger. UiO-museene er også opptatte av at det avsettes nok
ressurser til å drifte og vedlikeholde de eksisterende løsningene som fortsatt er, og vil være,
uvurderlige i det daglige museumsarbeidet i en god tid framover.
UiO ser seg også tjent med å 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.
Organisering
UiO ønsker å organisere arbeidet med samlingsforvaltningsløsningene ved at det opprettes
en styringsgruppe der de deltagende universitetsmuseenes direktører utgjør medlemmene.
Videre vil museene som slutter seg til samarbeidet, ved å inngå avtaler om drift av
samlingsforvaltningsløsninger med USIT, inngå i et brukerforum som kommer med forslag til
nyutvikling av moduler og funksjoner. Universitetsmuseene blir også representert i et organ
som prioriterer de ulike utviklingsoppgavene som brukerforaene foreslår. Dette organet skal
ha representanter fra de samarbeidende museene. Disse to organene (brukerforum og
prioriteringsorgan) ledes og administreres av museene ved UiO. UiO-museene dekker
kostnadene med dette. Organene jobber også saksforberedende for styringsgruppemøtene
ved at de foreslår agenda, gir forslag til prioriteringer og ressursdisponeringer samt
rapporterer på status og økonomi. Styringsgruppen utarbeider mandat for de to organene
og påser at det blir en god balanse i organene mellom medlemmer med kultur- og
naturhistoriebakgrunn. Dette vil også medføre en god balanse mellom utvikling og
drift/vedlikehold/nødvendige endringer i eksisterende løsninger, samt mellom de sentrale
komponentene i MUSIT-systemene og andre mer løselig tilknyttede komponenter.
Denne måten å styre og organisere felles tiltak på er velprøvd ved UiO og bygger på
erfaringen med Tjenester for sensitive data (TSD) ved USIT.
Underavdeling for IT i forskning på USIT har de senere årene bygd opp Tjenester for sensitive
data (https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/index.html). Tjenesten har blitt en
gedigen suksess og tilbys andre universiteter og høgskoler i Norge i tillegg til
universitetssykehusene og frie forskningsinstitusjoner. UiO og USIT ønsker å bruke TSD-
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modellen som utgangspunkt for å organisere videreutvikling og drift av
samlingsforvaltningsløsninger som andre kan benytte seg av.
Tilbud om drift av tjenester og løsninger
De som sammen med KHM og NHM i dag utgjør MUSIT-samarbeidet, dvs. Norges arktiske
universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK), Universitetsmuseet i Bergen (UM),
NTNU Vitenskapsmuseet (VM), og Arkeologisk museum (AM) i Stavanger, samt ev. andre
museer og forskningsinstitusjoner, vil tilbys tilgang til samlingsforvaltningsløsningene UiO
utvikler og drifter ved å inngå bilaterale avtaler om hvilke løsninger og moduler de ønsker å
få tilgang til basert på en katalog over systemer og moduler. Hvert museum vil eie sine data,
som i MUSIT-samarbeidet. Programkode vil fortsatt publiseres som åpen kildekode.
Lisenskostnader vil følge inngåtte avtaler om kjøp og vedlikehold av hvert enkelt program.
UiO er åpne for at enkeltinstitusjoner kan bidra med ekstra midler for å få utviklet eller
driftet løsninger som er spesielt viktige for dem. UiO vil også arbeide for å finne eksterne
midler til arbeidet, slik infrastrukturprosjektene ADED og ARIADNE+ er eksempler på.
Museene, UiO og USIT vil også søke strategiske partnerskap med europeiske initiativ innen
kultur- og naturhistorie, som Ariadne (https://ariadne-infrastructure.eu/) og Dissco
(https://www.dissco.eu/).
Kultur- versus naturhistorie
Man skal tilstrebe å utvikle felles løsninger for kultur- og naturhistorie så langt det lar seg
gjøre, men USIT vil også stille seg positive til, og være behjelpelige med, å drifte systemer
museene har særskilt behov for, eller støtte opp om systemer utviklet av eksterne for de to
museene. Corema, IrisBG, Intrasis og ADED er typiske eksempler på denne typen
system/denne typen eksternt utviklede systemer.
Organisering av utviklings- og driftsarbeidet internt ved UiO
KHM, NHM og USIT inngår et tett, formalisert samarbeid om (videre)utvikling av dagens
løsninger og legger en plan for anskaffelser av løsninger og systemer det er naturlig å
anskaffe eller få utviklet av andre enn USIT. Dette vil skje i samråd med den nevnte
styringsgruppen og brukerforaene.
Samarbeidet forankres i de seksjonene i KHM, NHM og USIT hvor behovet for, og
kunnskapen om, samlingsforvaltningsløsninger er størst. Framdrift og status rapporteres til
direktørene ved KHM, NHM og USIT som legger det fram for styringsgruppen.
Styringsgruppen godkjenner også prioriteringer og ressursdisponeringer.
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