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Innlegg og kommentarer til saksgjennomgang 

1: Orientering om fremdrift 

• Fremdriften i korona-perioden har vært uten forsinkelser.  

• Alle museer rapporterer at de fortsetter å vaske data som planlagt.  

• Møte med andre museer om datavask - erfaringer og problemer gjennomføres den 13. mai 2020. 

• Geodata rapporterer at alle ansatte har hatt hjemmekontor, men at dette ikke har forsinket 
arbeidet deres. De har flere interne møter for å følge opp prosjektet. 

• Prosjektgruppen har hatt et første møte med den felles styringsgruppen for ADED og Geodata. 
Formalia er satt for fremtidige møter. 

• Møte med Urdar, hvor ADED er del av referansegruppen. 

2: Orientering om delleveranse 1 

• Leveransen består av databasemodellen som skal være grunnlaget for ADED-basen.  

• Foreliggende modell skal sees på som en start med å utvikle ADED-løsningen.  

• Modellen vil endres videre gjennom året. 

• Det gjennomføres ukentlige møter med Geodata om utvikling av modellen. Christian-Emil Ore og 
USIT deltar på møtene for å sikre at modellen lett kan tilpasses systemene våre ved overtakelse. 
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• Det er planlagt for import av andre formater enn Intrasis. Det er tatt høyde for import av 
dokumentasjon før Intrasis og eventuelle fremtidige formater. 

• Prosjektet er i kontakt med NIKU som planlegger å tilpasse data for videre import til ADED. De er 
også deltakere i referansegruppen og fagforum. 

• Styringsgruppen har sett modellen og godtatt den. 

• Frist for akseptans: 15. mai 

3: Orientering om delleveranse 2 og opsjon 3 

• Delleveranse 2 består av selve databasen der dataene skal lagres, og er basert på modellen som ble 

levert i delleveranse 1.  

• Delleveranse 2 går etter planen og skal bli levert til prosjektet 18. mai. Frist for akseptans: 19. juni. 

• Opsjon 3 er bestilt. Arbeidet med det starter når delleverans 1 er akseptert. 2100 tkr kroner er igjen 

på budsjettet for Geodatas arbeid og kan brukes til dette formålet. 

4: Evaluering av INFRASTRUKTUR 

• Selvevalueringen består av to deler.  

• Del A er et faktaark om den aktuelle infrastrukturen 

• Del B er et ark med spørsmål knyttet til infrastrukturen og INFRASTRUKTUR-ordningen. 

• Frist til NFR er 10. juni 

• Evalueringen skal utarbeides i samarbeid med partnere. Prosjektgruppen utarbeider et utkast og 

deler med gruppen.  

• Forslag sendes til forskningsrådgivere og deretter til styringsgruppen. Frist for kommentarer til 

dokumentene er satt til 29. mai. 

• Kommentarer tas hovedsakelig per e-post da fristen er på samme dato som vårt neste 

styringsgruppemøte. 

5: Eventuelt 

 Susan Matland informerte kort om at MUSIT ikke vil bruke ressurser på å videreføre 

portalen Unimus men APIene på nettstedet videreføres. Museene må selv finne alternative 

løsninger. Dette kan ha innvirkning på arbeidet med ADEDs opsjon 3. 

Beslutninger og veivalg 
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 Hva er besluttet Kort begrunnelse 

1 Evaluering og frist for evaluering. Prosjektgruppen utarbeider dokumenter til evalueringen og 

sender til styringsgruppen. Styringsgruppen kommenterer 

først og fremst på e-post. Hvis noen finner behov for et 

ekstraordinært styringsgruppemøte, varsles 

prosjektgruppen. Frist for kommentarer er 29. mai. 

 


