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Invitasjon til
nye eiere av
KulturIT
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Helt fra oppstarten i 2007 har KulturIT vært et 
samarbeidsprosjekt mellom museene – eid av museer. 

Selskapet ble grunnlagt av Norsk Folkemuseum og 
Maihaugen, i samråd med ABM-utvikling. Det har hele 
tiden vært et viktig prinsipp at eierne tar et ansvar for 
samarbeidet, og at løsninger og tjenester som KulturIT 
utvikler og tilbyr, skal komme alle museene til gode. 

KulturIT har nå 17 eiere og gir et helhetlig tilbud av 
IT-løsninger- og tjenester til museene.  

Med tjenesten Intern-IT sørger KulturIT for en trygg
og profesjonell IT-hverdag for så vel små som store
museer. I tillegg utvikler selskapet de felles digitale 
løsningene i eKultur-systemet. Det som startet med 
utvikling av Primus, er bygget ut med flere, sammen-
koblede løsninger innen forvaltning, formidling og 
kommunikasjon. eKultur-løsningene brukes av 
flertallet av norske museer – og en rekke svenske.  

KulturIT er etablert som en sentral aktør og utviklings-
partner i sektorens digitaliseringsprosess. Grunn-
tanken om felles systemer og løsninger for digita-
lisering i museene har politisk støtte i Meld. St. 23 
(2020-2021) «Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid».  

Et digitalt
samarbeidsprosjekt

Blant annet er DigitaltMuseum trukket frem som 
en viktig felles plattform for tilgjengeliggjøring av 
samlinger. Over sju millioner objekter fra norske og 
svenske samlinger er tilgjengeliggjort på nettstedet 
som hadde mer enn åtte millioner besøk totalt i 2021. 
Stadig flere kulturarvsinstitusjoner, inkludert norske 
universitetsmuseer, publiserer samlingene sine på 
DigitaltMuseum.  

KulturIT utvikler eKultur-løsningene i samarbeid med 
museene, med moderne, standardisert webteknologi. 
Den teknologiske plattformen er fleksibel og kan 
utvides ved fremtidige behov og krav. Utviklingen av 
eKultur finansieres blant annet med tilskudd gjennom 
Kulturrådets museumsprogrammer. 

Nå får alle museer som bruker eKultur-løsningene, 
en mulighet til å bli medeiere i KulturIT. Dette sikrer 
forankring av det eksisterende samarbeidet i sektoren. 

Ved å tilby økt formalisert eierskap, gir KulturIT 
eKultur-løsningene tilbake til museene. Ved å gå inn 
som eiere, gir museene sin støtte til samarbeids-
prosjektet og bidrar til den felles digitaliserings-
dugnaden i sektoren.
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Selskapet utvikler, vedlikeholder og drifter IT-løsninger 
for museene. KulturIT vil lede an for en økt IT-profesjo-
nalisering og en trygg IT-hverdag ved museene, slik at 
de kan fokusere på sitt samfunnsoppdrag.  

Når museene er samlet i en teknisk infrastruktur kan 
så vel små som store aktører ha en felles standard for 
kvalitet, sikkerhet og effektivisering, der ingen står 
alene. 

KulturIT har som ambisjon å være et digitalt kompe-
tansesenter som inspirerer og sprer kunnskap i 
sektoren – og tilrettelegger for samarbeid.

Alle inntekter i selskapet brukes til å drifte og skape 
gode løsninger og tjenester til felleskapet. Disse skal 
bidra til økt digital forvaltning og formidling av – og 
forskning i – museenes samlinger. 

KulturIT har base i Innlandet, og vi har 55 ansatte 
fordelt på våre kontorer. Hovedkontoret vårt ligger 
på Lillehammer, og vi har kontorer i Hamar og på 
Bygdøy i Oslo. I tillegg har vi mindre kontorer i Bergen, 
Trondheim, Halden og Stockholm.

KulturIT -
av og for museene

Sammen med museene skaper 
vi felles digitale løsninger som 
gir kultur til alle!

KulturIT er museenes IT-selskap og skal 
fremme en bred digital utvikling i sektoren.



4

Våre eiere

Anno museum AS 

Stiftelsen Lillehammer museum 

MiA - Museene i Akershus 

Museene i Sør-Trøndelag AS 

Norsk Folkemuseum 

Østfoldmuseene 

Vestfoldmuseene IKS 

Stiftinga Jærmuseet 

KODE kunstmuseer og komponisthjem 

Museum Stavanger AS 

Stiftelsen Nordiska museet 

Preus museum

Stiftelsen Museum Nord

Stiftelsen Bymuseet i Bergen 

Drammens Museum

Haugalandmuseet AS

Mjøsmuseet AS

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane 

Stiftelsen Museum Vest 

Stiftinga Museumssenteret i Hordaland 

Nordlandsmuseet

Norsk Luftfartsmuseum

Stiftelsen Svalbard Museum
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Vi ønsker å gi alle en mulighet til å bli med og bidra til fellessatsingen for sektoren. 
Derfor er innkjøpssummen lav. Nye eiere kan tegne fra én til 500 aksjer pålydende 
kr. 1 000 per aksje.

Likeprinsippet ligger til grunn for KulturITs virksomhet. Nye eiere slutter seg til den 
gjeldende aksjonæravtalen for selskapet og innlemmes fortløpende.

Eiermøte og innflytelse 
Eiermøtet er et forum for diskusjon og refleksjon der
alle eiere stiller på like vilkår. Eiermøtet kan gi innspill
til KulturITs styre og ledelse om alt fra overordnede
strategispørsmål til drift og teknologi samt
diskutere felles problemstillinger knyttet til eiernes
virksomheter.

Utvidet egenregi 
Det skal være enkelt å ta i bruk fellesskapets 
eKultur-løsninger og tjenester.  

Ved at KulturIT nå åpner for flere eiere i selskapet, kan 
museene dra fordelen av en enkel anskaffelsesprosess 
i henhold til egenregiprinsippet.  

Nå tilbys museer som benytter fellesløsninger
fra KulturIT, eierskap i selskapet.

Ta ansvar for
samarbeidet.
Bli med og påvirke
utviklingen!

Eierne i KulturIT: 
• Sikrer påvirkning og forankring for sektorens 

målsetninger 
• Bidrar til fellesløsninger for museumssektoren 
• Sikrer at museene enkelt kan bruke fellesløsningene 

de ønsker
• Står sammen og tar ansvar for en bred digital 

utvikling av sektoren. 
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Det nasjonale museumsnettverket består 
av 61 museer som mottar driftsmidler på 
post 70 fra Kulturdepartementet.

Av disse benytter 58 en eller flere løsninger 
fra KulturIT. I tillegg benytter en rekke 
andre museer de felles løsningene.
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Intern-IT  
KulturIT har lang erfaring som intern IT-avdeling 
for både store og små museer. KulturIT tilbyr drift 
og vedlikehold av museenes IT-systemer, anskaf-
felse av utstyr, tett oppfølging – og det beste innen 
IT-sikkerhetssystemer.

Primus
Et helhetlig system for samlingsforvaltning som 
brukes av mer enn 200 museer og andre kulturar-
vsinstitusjoner i Norge og Sverige. Primus håndterer 
et bredt spekter av samlinger, objekter og oppgaver. 
Primus er SPECTRUM compliant. Det betyr at museene 
kan dokumentere samlinger i tråd med denne interna-
sjonale standarden, ved hjelp av Primus.

KulturNav
En felles plattform der sektoren kan skape og dele 
felles forvaltningsterminologier, blant annet navn, 
begreper og definisjoner. Når museene deler termino-
logier med hverandre, gir dette gode felles data.

Minne
Minne gjør det enkelt for museer å samle inn og 
håndtere minner og historier fra befolkningen. Denne 
immaterielle kulturarven er verdifull både i forskning 
og formidling.

DAMS
Museer sitter på store mengder mediafiler. Med DAMS 
fra KulturIT kan du raskt samle store mengder media-
filer i en sikker skylagringsløsning og automatisk 
hente metadata om filene. KulturIT sikrer lagring, drift 
og vedlikehold.

Museumsbillett
Løsningen Museumsbillett er spesielt utviklet 
til museenes behov for salg av billetter på nett. 
Museumsbillett gir fleksibilitet i design, billettyper 
og deling på nettsider og andre kanaler.

DigitaltMuseum
Nettstedet der museer og kulturarvsinstitusjoner 
tilgjengeliggjør samlingene sine for alle. På Digitalt-
Museum finnes mer enn åtte millioner fotografier, 
gjenstander og andre objekter fra norske og svenske 
samlinger. I tillegg kan publikum oppleve museenes 
digitale formidling i kontekst av samlingene. 

Nytt i 2023 er museenes mulighet til å skape 
virtuelle opplevelser, tilgjengeliggjort på Digitalt-
Museum, som publikum kan utforske fra sin egen 
stue. Med interaktive formater som 3D-rom- og 
objekter, scrollytelling og 360-graders omvisninger 
gir dette museene helt nye muligheter til å bygge 
nettutstillinger og formidle dem via DigitaltMuseum 
og i egne kanaler.

KulturPunkt
KulturPunkt er en unik mulighet til å fortelle historier 
til publikum både på og utenfor museumsområdet. 
Her kan museene utforme stedsbasert formidling 
med tekst, bilde, video og lydfiler. På KulturPunkt 
finner publikum kulturhistoriske steder der de er.

Kulturio
Kulturio er løsningen du bruker for å lage en utstilling 
med digitale virkemidler. Kulturio gir rom for utvidede 
publikumsopplevelser gjennom bilder, video, lyd og 
interaktivitet.

Museum24
Museum24 er systemet du trenger for å skape og 
drive en levende nettside – museenes kommersielle 
plattform og ansikt utad mot publikum. Vi i KulturIT 
hjelper deg i gang og tilpasser nettsiden med ønsket 
design og struktur. 

Fellesløsningene
Med felles digitale løsninger og tjenester skal 
KulturIT, sammen med museene, bidra til et samlet 
digitaliseringsløft.
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Vedlegg
Aksjonæravtale

Strategi

Årsberetning 2021 

Årsregnskap 2021

Årsrapport 2021
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KulturIT AS
Oskar Skoglys veg 2, 2619 Lillehammer

Telefon +47 909 93 000
E-post post@kulturit.org


