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EVALUERING AV ABM-UTVIKLING - KOMMENTARER TIL DIFI RAPPORT 2008:9

MUSIT  er universitetsmuseenes felles IT-organisasjon, forankret i en samarbeidsavtale mellom
Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges Teknisk-naturvitenskapelige  universitet og
Universitetet i Tromsø, datert 11. mai 2007. MUSIT er en permanent virksomhet med et nasjonalt
ansvar.

Formålet med MUS1T  er å vedlikeholde og videreutvikle felles databaser og databasesystemer og gi
tilgang til museenes digitaliserte samlinger.

Den daglige driften av MUSIT ivaretas av Drifts- og utviklingsgruppen (DUG) som er
administrativt lagt til Universitetet i Oslos senter for informasjonsteknologi, USIT. DUG har som
hovedoppgave å forvalte og gi tilgang til de digitaliserte samlingene. Gruppen består av syv
personer og driver systemutvikling, databasedrift og webpublisering for universitetsmuseene.

Vi har merket oss at MUSIT ikke er nevnt i rapporten.

Vi mener det er viktig å få frem informasjon om MUSITs rolle som formell statlig bruker
(rapportens side 16) av ABM-utviklings tjenester på IT-siden, særlig i en tid der digital publisering
og intern sektorsamordning er sentrale tema. Likeledes er det viktig å få frem MUSITs rolle som
systemleverandør overfor universitetsmuseene, som kan sammenlignes med KulturlT sin rolle
overfor museer finansiert over Kulturdepartementets budsjett.



UNIVERSITETET I OSLO
Universitetets senter for informasjonsteknologi

I den forbindelse vil vi peke på (rapporten side 37)  oversikten over ABM-søk der kun PRIMUS
nevnes fra museumssiden.  Her er det viktig å ha med universitetsmuseenes databasesystemer for å
få med helheten på IT-siden innen museumsfeltet,  særlig fordi universitetsmuseene har store
samlinger innen sentrale fagområder som de øvrige museene i liten grad dekker, eksempelvis innen
arkeologi og naturhistorie.
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