REFERAT
Styringsgruppmöte, ADED
Datum: 27. september 2018, 12:00-13:30

Deltagare: Asbjørn Engevik (UM), Ole Madsen (AM), Solveig Skjermo (RA), Bernt Rundberget
(VM), Roger Jørgensen (UIT), Tanja Larssen (MUSIT), Espen Uleberg (KHM) och Jakob KileVesik (KHM)
Ej deltagande: Steinar Solheim (KHM)

Espen Uleberg ledde mötet och Jakob Kile-Vesik förde referat. Gruppledare Steinar Solheim kunde
tyvärr ej delta.
Det huvudsakliga målet med mötet var att sätta gruppen in i dess mandat och gå igenom projektets
tidsplan och budget.
Mötet inleddes med att projektledare Espen Uleberg kort beskrev projektet i sin helhet. Projektets
organisering och gruppens medlemmar presenterades. Därefter fick varje arbetspacket en
genomgång. Till sist redogjordes för budget, kriterier för att mäta framgång och risker med projektet.
Efter detta öppnades det upp för kommentarer och diskussion.
Fylkeskommunerna och deras deltagande i projektet omtalades ingående. Det är viktigt att göra
gränssnittet enkelt att använda och att föra kontinuerliga samtal med fylkeskommunerna för att hålla
dem intresserade och engagerade i projektet. Det är också av intresse att diskutera vilka som har
rättighet att skriva in data i basen för att hålla kvaliteten hög på informationen. Då
fylkeskommunerna får mer och mer uppgifter via regionsammanslåing och ökade myndigheter så
kommer detta projekt på rätt tid för att hålla arkeologisk data samlad och tillgänglig. Det påpekades
också att det inte finns några medel för att lägga in gammal data från fylkeskommunerna eller NIKU i
ADED. Bara museernas äldre data kommer föras in under projektets fortgång.
Det viktiga samarbetet med Riksantikvaren togs upp under mötet. Det var främst vart data ska lagras
som omtalades. Vem blir ägare av all inlagd data och vem ska kvalitetssäkra den. Hur blir dataflyten
mellan museum och RA och i vilken bas ska vad läggas in. Import/export mellan ADED och
Askeladden blir väsentligt.
Datan i ADED ska tillgängliggöras som en del av Unimus.no. Det rör här öppen data som ska vara
enkelt tillgänglig på flera sätt.
Gällande budgeten kommenterades det att framtida kostnader blir översiktliga och ADED blir en
mindre del av MUSITs drift i helhet. Vi har också medel till oförutsedda händelser om det tar längre
tid än antaget att lägga in data i den färdiga databasen. Medel från färdiga arbetspaket kan också
överföras till museumsjobb för att färdigställa dem snabbare. Här är det också viktigt med tydliga
deadlines så inte arbetet drar ut på tid.

En kort samtal om vem som ska leverera databasen hölls. Att låta en extern firma producera basen
ansågs som en fördel. Man kan då ha lite mer kontroll på leveransdatum och att projektet
genomförs. Det är viktigt att en insatt i projektet med rätt kompetans följer upp processen samt att
den externa firman snabbt kommer in i arbetet med kravspecifikationen, detta då de kan ha expertis
och lösningar som vi ej kunde förutse.
Vitenskapsmuseet i Trondheim vill vara med på arbetet och lägga in sin data i basen även att de inte
är fulla partners i projektet. Efter detta möte ska de ta upp finansiering inom sitt eget museum. Om
de ej blir helt klara inom projektets tid så kan deras data importeras allt eftersom tid och pengar ges.
För framtida dokument angående ADED ska vi upprätta en dropbox så allt inte behöver spridas via
mail.
Angående framtida möte kan de försöka anpassas till tiden kring projektets milstolpar. Dessa kortare
möten kan troligen tas som videomöte. De större mötena där budgeten ska gås igenom tas som
fysiska möten.

27. september 2018. Jakob Kile-Vesik

