Universitetsmuseenes I T-organisasjon (MUSI T)
Pb. 1059 Blindern
0316 OSLO

Vår ref.: 15/ 02015-11

Dato: 20. februar 2020

MUSI T. høringsnot at - vurdering av forhold mellom t ilgjengeliggjøring og formidling,
og t ekniske konsekvenser.
Vi viser til e-post datert 22.01.2020 vedrørende ovennevnte hvor universitetsmuseene blir bedt om å komme
med innspill til innholdet i notatet samt å gi en beskrivelse av konsekvensene for eget museum ved innføring
av denne arbeidsdelingen.
I vårt innspill legger vi til grunn Strategidokument for MUSI T 2018 2023, Avtale om samarbeidstiltaket
MUSI T, vedtekter for MUSI T samt referansegruppens rapport til MUSI T-styret: «Tilgjengeliggjøring,
publisering, formidling og dataløsning for universitetsmuseenes samlingsdata.» I disse dokumentene
understrekes M USI T sitt ansvar mht. tilgjengeliggjøring internt ved universitetsmuseene, på tvers av
universitetsmuseene samt eksternt til øvrige aktører og målgrupper. Formidling tilligger
universitetsmuseene.
Det oversendte notatet framstår som noe utydelig, men slik vi leser det oppfatter vi styret dithen at en ser for
seg et skille hvor drift og tilgjengeliggjøring ligger hos samarbeidstiltaket MUSI T, mens webpublisering og
formidling legges til universitetsmuseene eller andre aktører. Punkt D i anbefalingen er dermed ikke i tråd
med M USI T sine vedtekter, avtalen om samarbeidstiltaket eller strategidokumentet. Vi anser Unimus.no
som ikke noe annet enn et minimum av tilgjengeliggjøring.
En av styrkene med portalen unimus.no i dag er at den gir fagfolk ved vårt museum samt eksterne brukere
tilgang til museets samlinger, samt tilbyr muligheten til å søke på tvers av museumsdistriktene i Norge. Det
ligger en risiko i å gå vekk fra en slik løsning så lenge det ikke foreligger et minst like bra alternativ.
Parallelt med styrets arbeid er det kommet initiativ til å vurdere andre løsninger for tilgjengeliggjøring av
museenes samlingsdatabaser. Denne prosessen er pågående, og det vil dermed være vanskelig å forskuttere
utfallet, men en kommende endring kan medføre konsekvenser mht. ressursbehov og ansvarsfordeling.
Dersom en slik ordning ikke gjennomføres i tråd med eksisterende avtaler, må det utarbeides nye vedtekter
og styringsdokument. Dette er for så vidt i tråd med dagens arbeidsfordeling, forskjellen ligger i å fjerne
unimus.no fra MUSI T sitt ansvarsområde.
Det er vår oppfatning at samlingsforvaltningen ved universitetsmuseene har behov for en felles portal ut mot
verden hvor samlingsressursene er samlet og tilgjengeliggjort. En videreføring av dagens unimus: en
unimus2.0 vil kreve ressurser, og dette må ikke komme i veien for de prosessene og prosjektene som pågår
fram til I T-arkitekturprosjektet ferdigstilles. Vi mener likevel at dette fortsatt bør være koblet til M USI Tsamarbeidet.
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En fullverdig formidlingsløsning ligger ikke innenfor MUSI T sitt mandat, men som det framgår av punkt E er
det M USI T sitt ansvar å gjøre samlingene tilgjengelige samt å legge til rette for at aktuelle aktører kan
formidle samlingsdata i en størst mulig bredde av kanaler.

Med vennlig hilsen

Ole Madsen
Museumsdir ektør

Saksbehandler: Ole M adsen, tlf.: +47 51 83 26 65
Dokumentet er elektr onisk godkjent og har der for ikke håndskr evne signatur er
Kopi til AM Samlinger v/ M ari Høgestøl, I T- avdelingen v/ Sjur M artin Bjerke

