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Innlegg og kommentarer til saksgjennomgang
3: Orientering om fremdrift.
•

Vaskeprosessen fortsetter.

•

Arbeidet med fremdriftsrapport og årlig rapportering pågår.

•

Arbeidet med metaID og baser fra NIKU pågår.

•

Møter med Geodata om gjennomgang og kommentarer på testbasen.

•

Møte med driftsavdelingen ved Geodata og USIT.

•

Workshop med Geodata om eksport av baser.

•

Geodata jobber videre med MP4/delleveranse 3, eksport og opsjoner.

4: Orientering om økonomi og kostnadsplan.
•

Alle utgifter er betalt og økonomiavdelingen er informert om å sende den endelige fakturaen for
2020 til NFR.

•

Det totale årlige forbruket for 2020 endte på 6 673 tkr. Dette er litt over 500 tkr høyere enn nevnt i
desember. Økningen skyldes at vi likevel mottok både en faktura fra ILN og frikjøp for diverse
personell på KHM i tide til å bli ført i 2020.
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•

Forbruket er 3 647 tkr mindre enn kostnadsplanen. Dette skyldes at Geodatas faktura for MP4
kommer i 2021, og at vaskeprosessen vil fortsette i 2021.

•

De resterende midlene er 7708 tkr. Det meste går til Geodata og vaskepersonell.

•

SG stilte spørsmål om hvordan egenfinansiering skal føres og hvordan prosjektet får brukt sum
tilsvarende det budsjetterte. Egenfinansiering er hovedsakelig benyttet til reiser, møter og lønn.

•

SG stilte spørsmål til hvordan egenfinansiering til videre drift av ADED-løsningen etter
prosjektavslutning skal løses. Dette må inn som del av nytt avtaleverk mellom UiO/USIT og
museene.

5: Orientering om fremdriftsrapport.
•

Det er utarbeidet et forslag til en fremdriftsrapport for 2020. Denne er basert på en mal for 2019,
ettersom vi ikke forventer større endringer av malen.

•

Innlevering av framdriftsrapport for 2020: 01.03.2021.

•

Steinar Solheim leverer språklig korrektur.

•

Korrigert rapport i henhold til malen for 2021 vil bli sendt ut når den er ferdig.

6. Orientering om sitering av data fra ADED.
Prosjektgruppen har hørt med kontakter i det europeiske infrastrukturprosjektet ARIADNE+ og dessuten
SEAD (THE STRATEGIC ENVIRONMENTAL ARCHAEOLOGY DATABASE) og URDAR som jobber med lignende
baser.
- RAÄ i Sverige publiserer arkeologiske data som CC0 (Creative Commons 0)
- det er enkelt når en arbeider med noen få undersøkelser
- en mulighet å lagre alle ekstraherte datasett med egen URI
- ved sammenstilling fra mange undersøkelser er det en mulighet å sitere ID i ADED, og bare henvise til
ADED for mer opplysninger
Det er viktig at ADED tydelig angir hvilke retningslinjer som brukes ved sitering av data.
7: Eventuelt
•

Prosjektet kan presenteres på CAA på Kypros i juni og EAA til høsten.
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Prosjektet burde offisielt lanseres i april / mai når Geodata er ferdig med oppgavene sine, men
fortsatt er i beredskap for å rette opp eventuelle feil. Dette kan kombineres med mediesaker
sammen med NFR og Geodata.

Beslutninger og veivalg
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Hva er besluttet
Det anses som viktig at den videre driften av
ADED inngår i avtaler med UiO angående de
kulturhistoriske databasene.

Kort begrunnelse
Egenandelen for drift må synliggjøres for de involverte
partene.

