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2018199 Endring i progresjon og sluttdato for prosjektet Fra felt til fil til folk
Prosjektnummer: 332987
Prosjektnavn: Fra felt til fil til folk. Datasamling og dataflyt i museer som
samler og formidler kompleks digital informasjon.
Viser til korrespondanse i saken (10. august 2020) om forskyvning av sluttdato for
prosjektet vårt som omhandler digital samlingsforvaltning for arkeologi og maritime
kulturminner.
Infrastrukturelle utviklingsoppgaver som er gjennomført av KulturIT har tatt tid, for å få det
til å passe inn i øvrige utviklingsoppgaver. Vi har nå på plass nye plattformer som
tilrettelegger for digital dialog mellom arkeologidata og øvrige formidlingsplattformer, men
det har blitt helt tydelig at vi mangler en plattform for sikker lagring av prosjektdata. Slike
komplekse løsninger er under utvikling, og det er nå vedtatt at sikker lagring av
arkeologisk data bør tilbys gjennom en sky-løsning. Bare slik kan vi også sørge for at data
effektivt kan hentes ut for formidling i felles e-kultur; Primus, Digitalt museum og
Kulturpunkt med flere. Dette er en omfattende utviklingsoppgave som KulturIT vil prioritere
i 2021. Vi ønsker derfor å skyve prosjektets sluttdato ett år fram i tid, til desember 2021.
Når det gjelder progresjon i øvrig har to planlagte workshops i 2020 blitt kansellert på
grunn av koronasituasjonen, og det er kun avholdt digitale møter i prosjektgruppen etter
mars 2020. Arbeidet i 2021 vil i hovedsak bestå av utvikling av ny lagringsløsning (som
beskrevet over), samt implementering av nytt felles rutinedokument for samling og
tilgjengeliggjøring av data som ble ferdigstilt i høst. For å unngå flere kansellerte
workshops ønsker vi å satse på ett større sluttseminar i oktober/november 2021. Her vil vi
oppsummere erfaringer og resultater, samt lansere den nyutviklede lagringsløsningen.
Her vil vi også peke ut retninger for videre arbeid og utvikling.
I henhold til kontrakt er sluttdato for prosjektet satt til 1.12.2020. Forslag til ny sluttdato er
1.12.2021. Denne datoen er ønsket etter samtale med KulturIT og deres framdriftsplan for
neste år.
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Vi håper dette er noe Kulturrådet kan komme oss i møte på.
Med vennlig hilsen
Tori Falck
Tori.Falck@marmuseum.no
Dokumentet er godkjent elektronisk
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