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Innlegg og kommentarer til saksgjennomgang 

3: Orientering om fremdrift 

• Vaskeprosessen går som planlagt. KHM har ansatt en person til å fortsette å jobbe med gamle 
prosjekter og MetaID. 

• Møter med Geodata om faglige avklaringer om søk, visning og indeksering er gjennomført.  

• Vi har mottatt dokumenter fra Geodata om hva som kreves av oss angående videre drift. Disse har 
blitt delt med USIT.  

• Geodata jobber videre med MP4, delleveranse 3 og opsjoner. Vi har mottatt deres FME-workspace 
som brukes til import og har kommentert på dette. To kommentarer dukket opp, men ellers 
fungerer det utmerket. 

• Testserveren er delt med oss.  

• Halvårsfakturaen vi sendte til NFR endte på 2 195 tkr. Dette inkluderte bare en av fakturaene fra 
Geodata. 

4: Orientering om fremdriftsplan, Geodata 

• En ny fremdriftsplan er levert fra Geodata.  

• Sluttdatoen fra deres side er flyttet til 24. juli. Forsinkelsen skyldes opsjoner og hjemmekontor på 
grunn av korona. 
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• ADED har en fastpris på leveransen fra Geodata, så dette påvirker ikke prosjektet økonomisk. 

 5: Forlengelse av prosjekt 

• Prosjektgruppen fremmet forslag til styringsgruppen om å forlenge prosjektet på grunn av 

Geodatas forsinkelse og ubrukte midler. 

• Jakob fortsetter i rollen som prosjektkoordinator til Geodata har avlevert prosjektet. 

• En forlengelse gir partnerne tilstrekkelig tid til å bruke de ekstra midlene de får tildelt (jf. pkt. 6). 

• NFR er informert om en eventuell forlengelse. 

• Jakobs lønnsutgifter trekkes fra KHMs del av de resterende midlene da han i tillegg til 

koordineringsoppgaver jobber med vasking av data. 

6. Fordeling av gjenværende midler 

• Pga at løsningen som er bestilt gjennom Geodata er rimeligere enn budsjettert, er det tilgjengelig 1 

395 000 NOK som kan distribueres til partnere for videre arbeid med vasking av data og arbeid av 

Fagforum.  

• Midlene er foreslått fordelt etter samme nøkkel som ble brukt ved prosjektstart til å fordele 

midlene i WP5 og 7, de vil si i henhold til antall digitale prosjekter. 

 
Fördelning av 
1395 tkr 

Total 
summa:  

 

KHM (58%) 809 

AM (11%) 153 

UM (25%) 349 

TMU (6%) 84 

 

7: Eventuelt 

 Prosjektgruppen informerte om at de ekstra eksportformatene i ADED vil være GeoJSON, GML og 

PostGIS. Dette valget er basert på diskusjoner med blant annet Askeladden-teamet hos 

Riksantikvaren. Disse formatene kommer i tillegg til formatene som var i det opprinnelige tilbudet: 

Excel, CSV, Esri Shapefiler, ESRI Filegeodatabase og GeoPackage. 

 

 Neste møte i styringsgruppen er 15. desember.  
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 Beslutninger og veivalg 

 Hva er besluttet Kort begrunnelse 

1 Prosjektet forlenges til slutten av juli. Prosjektet utvides til utgangen av juli 2021. Dette gir også 

partnerne tid til å bruke alle tildelte midler. NFR er 

informert om dette, men det skal sendes inn søknad om 

endring.  

2 Ekstra midler fordeles på partnere. Fordelingen av prosjektets udisponerte midler gjøres med 

samme fordelingsnøkkel som tidligere. Partnerne har 

bekreftet at de har nok arbeid til å bruke disse midlene. 

 


