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Årsplan for MUSIT 2019
Vedtatt på årsmøtet 27.02.2019

Innledning
Formålet med MUSIT er å sikre drift, vedlikehold og utvikling av universitetsmuseenes felles
samlingsdatabaser. MUSITs systemer for samlingsdata skal støtte museenes kjerneoppgaver
innenfor forskning, formidling og forvaltning, og legge til rette for deling av data for forskning,
utdanning, forvaltning og allmennhet.
MUSITs årsplan bygger på MUSITs strategidokument 2018-2023 og arbeidet med prosjektet
felles kvalitetssystem. Koordineringsgruppenes handlingsplan utdyper årsplanen og omfatter
tiltak innenfor drift, forvaltning og utvikling av nye moduler.

Hovedoppgaver for MUSIT i 2019 er:
MUSIT-samarbeidet; opptak av nye institusjoner eller tilgang til MUSITs
systemer - Nedsettelse av arbeidsgruppe for å vurdere konsekvenser og vilkår
I MUSITs årsmøte (27. februar) ble det bestemt at saken skulle løftes til UHR-M for nedsettelse
av en arbeidsgruppe for å vurdere konsekvensene av å åpne for opptak av nye institusjoner i
MUSIT-samarbeid, eventuelt å gi tilgang til MUSITs systemer uten å være medlem i
samarbeidstiltaket, og hva dette vil bety for MUSIT. Arbeidsgruppen skal også vurdere vilkår for
et eventuelt opptak eller bruk av systemet. Arbeidsgruppe ble nedsatt av UHR-M under høstmøte
30. oktober 2018. Arbeidsgruppen består av Solveig Bakken (MUSIT styre), Håkon Glørstad
(Kulturhistorisk museum - KHM) og Pål Vegar Storeheier (Universitetet i Tromsø - UiT).
MUSITs daglige leder er sekretær for gruppen. Gruppen hadde sitt første møte 3. januar 2019.
Utredningen legges frem til i årsmøtet 27. februar.
Ansvarlig: UHR-Ms arbeidsgruppen, Årsmøtet

Evaluering av MUSIT
I et møte 30 oktober 2018, tok UHR-M opp en sak om evaluering av MUSIT. De vedtok
følgende: «UHR-M ber Årsmøtet i MUSIT om en evaluering av MUSIT-samarbeidet. Pål Vegar
Storeheier lager forslag til henstilling til årsmøtet. Denne sendes på sirkulasjon før henstillingen
sendes». Forslag til mandat legges frem i årsmøtet 27. februar for vedtak og eventuell
oppfølging.
Ansvarlig: UHR-M, Årsmøtet
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Avtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon
Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) er et samarbeidstiltak med formål å sikre drift,
vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av
data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet. Avtaleparter er:
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo,
Universitetet i Stavanger, og UiT Norges arktiske universitet.
Den eksisterende samarbeidsavtalen gjelder ut 2019. Årsmøtet må ta stilling til om det skal
utarbeides en ny samarbeidsavtale, eller om den eksiterende samarbeidsavtale skal forlenges i
påvente av en eventuell evaluering av MUSIT og eventuelle tiltak som oppfølging av en
evaluering.
Ansvarlig: Årsmøtet

NY IT-løsning
Arbeidet med å utvikle ny IT-løsning for MUSIT vil også i år være MUSITs hovedsatsning og
legge beslag på mesteparten av de tilgjengelige ressursene. Sikre god fremdrift og riktige
prioriteringer vil være de viktigste oppgavene til både styret, koordineringsgruppene og daglig
leder.
Ansvarlig: Daglig leder, produkteier, koordineringsgruppene, årsmøtet

Koordineringsgruppenes Handlingsplan for 2019
Gjennomføring av handlingsplanen for våren 2019, supplere denne for høsten 2019, samt
iverksette arbeidet med å utarbeide handlingsplan for 2020.
Ansvarlig: Koordineringsgruppene
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