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Opplysningar om søkjar
Søkjar
Namn på organisasjonen

Bymuseet i Bergen

Leiar av institusjonen

Marianne L. Nielsen

Postadresse

Postboks 4052 Sandviken

Postnr / Poststad

5835 BERGEN

Tlf. til organisasjon

55308030

E‐post til organisasjon

post@bymuseet.no

Kontaktperson for prosjektet Anne Bjørke
Tlf. til kontaktperson

47758090

E‐post til kontaktperson

anne.bjorke@bymuseet.no

Nettside

http://www.bymuseet.no

Org. Nr

988 212 024

Opplysninger om prosjektet
Prosjekt
Søknaden gjeld
Tittel på prosjektet

Sikring
Avhendingsportal for museumsgjenstandar

Samandrag av prosjektet
Bymuseet i Bergen søkjer i lag med tre samarbeidsinstitusjonar støtte til å utvikle ei nettbasert løysing for å kunne tilby
gjenstandar som skal avhendast til andre museum. Løysinga vil vere systemuavhengig og vil vere mogeleg å knytte til ulike
dokumentasjons‐ og forvaltningssystem.
Mål med prosjektet
Målet er å skape eit brukarvenleg, nettbasert verktøy som gjer det praktisk mogeleg å følgje etiske standardar og retningslinjer i
samband med arbeid der museumsgjenstandar skal avhendast. I ICOM sitt etiske regelverk vert det understreka at det "er en
grunnleggende forutsetning at en gjenstand som skal avhendes først tilbys andre museer".
Skildring av overføringsverdien til prosjektet
Overføringsverdien til prosjektet vil vere størst i forhold til at systemet óg vil kunne nyttast for å publisere informasjon om anna
materiale enn kulturhistoriske gjenstandar som det no er laga retningslinjer for med tanke på prioritering, avhending og
destruksjon. Løysinga vil kunne knyttast til institusjonen sitt valde dokumentasjons‐ og forvaltningssystem, for så å publisere
informasjon derifrå. Det vil seie at om det vert utarbeidd retningslinjer for andre typar materiale, så vil ein allereie ha eit
verktøy på plass for å kunne tilby dette materialet til andre museum. Prosjektet baserar seg på vidareutvikling av digitale
fellesløysingar med fokus på standardar, openheit og deling.
Prosjektskildring
Prosjektet vil vere eit samarbeid mellom Bymuseet i Bergen, KulturIT, Randsfjordmuseene AS og Oslo museum. Ein vil i samarbeid
stå for utarbeiding av kravspesifikasjon, testing og kvalitetssikring, medan KulturIT vil stå for prosjektleiing, utvikling og design.
Bymuseet vil vere administrativt ansvarleg for prosjektet.
Prosjektet er tenkt å gå over halvanna år, der ein tenkjer oppstart hausten 2015, pilotversjon klar hausten 2016 og
ferdigstilling/publisering innan utgangen av 2016.
Det ferdige produktet skal ha eit enkelt brukargrensesnitt. Vi ser for oss at all informasjon om sjølve gjenstanden ein skal
avhende, skal lagrast i institusjonen sitt valde databasesystem. Så skal det vere ein kanal mellom det og avhendingsportalen. Når
ein aktiverer publisering, så vil ein verte bedt om å fylle inn informasjon som har med sjølve avhendinga å gjere, t.d. tidsrom
gjenstanden skal ligge ute før ei avgjerd vert tatt, transport og evt. administrasjonskostnadar.

Prosjektbudsjett
Prosjekt
Startdato / Sluttdato

01.09.2015 ‐ 31.12.2016

Søknadssum kulturrådet for
heile prosjektperioden

1715000

Budsjettramme for
prosjektperioden

1925000

Budsjett for første år
UTGIFTER
Kva

Skildring

Sum

Personalkostnader (lønn/overhead) Prosjektleiing, KulturIT

kr 567 000,00

Utvikling, KulturIT

kr 850 000,00

Bymuseet: adm./tilrettelegging

kr 70 000,00

Bymuseet: kravspek, testing og kvalitetssikring

kr 35 000,00

Randsfjordmuseene: kravspek, testing og kvalitetss

kr 35 000,00

Oslo Museum: kravspek, testing og kvalitetssikring

kr 35 000,00

Varer/utstyr

kr 0,00

Tjenester kjøpt av andre

kr 0,00

Andre utgifter (spesifiser)

Reise/kost/losji

kr 18 000,00

Uforutsett

kr 10 000,00

Totale utgifter

kr 1 620 000,00

INNTEKTER
Skildring

Tilskot bekrefta

Søknadssum Norsk kulturråd

Sum
kr 1 515 000,00

Egeninnsats Bymuseet

Ja

kr 35 000,00

Egeninnsats Randsfjordmuseene

Ja

kr 35 000,00

Egeninnsats Oslo Museum

Ja

kr 35 000,00

Totale inntekter

kr 1 620 000,00

Kommentar til budsjett neste år
Vi ønskja å søkje om heile prosjektsummen i inneverande år, sjølv om prosjektet går over to kalenderår. På spørsmål til
Kulturrådet fekk vi vite at det var ok, sjølv om prosjektet i praksis går over 16 mnd. Da det i skjemaet ikkje ser ut til å
være mulig å søkje om eit 1‐årig prosjekt er berre halve eigeninnsatsen og kjøp av interaksjonsdesign/design satt opp for
neste år. I realiteten ønskjer vi heile budsjettet vurdert for i år.
Budsjett for andre år
UTGIFTER
Kva

Skildring

Sum

Personalkostnader (lønn/overhead) Bymuseet: kravspek, testing og kvalitetssikring

Varer/utstyr

kr 35 000,00

Randsfjordm: kravspek, testing og kvalitetssikring

kr 35 000,00

Oslo Museum: kravspek, testing og kvalitetssikring

kr 35 000,00

Interaksjonsdesign/design

kr 200 000,00

Tjenester kjøpt av andre

kr 0,00

Andre utgifter (spesifiser)

kr 0,00

Totale utgifter

kr 305 000,00

INNTEKTER
Skildring

Tilskot bekrefta

Søknadssum Norsk kulturråd

Sum
kr 200 000,00

Egeninnsats Bymuseet

Ja

kr 35 000,00

Egeninnsats Randsfjordmuseene

Ja

kr 35 000,00

Egeninnsats Oslo museum
Totale inntekter

Ja

kr 35 000,00
kr 305 000,00

Kommentar til budsjett neste år
Det er ønskja at prosjektet vert vurdert som eit 1‐årig prosjekt ‐ kostnadar og inntekter er fordelt fiktivt over dei to
kalenderåra pga restriksjonar i skjemaet.

Framdriftsplan
Framdriftsplan for heile prosjektperioden
Startdato / Sluttdato

01.09.2015 ‐ 31.12.2016

Fyll ut aktivitetsplan for prosjektet under
Tittel

Frå dato / Til dato

Utarbeiding av kravspesifikasjon

01.09.2015 ‐ 01.12.2015

Utvikling og workshops

01.12.2015 ‐ 01.08.2016

Ferdigstilling av pilot

01.08.2016 ‐ 01.09.2016

Utprøving av pilot

01.09.2016 ‐ 01.10.2016

Ferdigstilling av versjon 1.0

01.10.2016 ‐ 01.12.2016

Evaluering og rapportering

01.12.2016 ‐ 31.12.2016

Andre opplysninger

Samarbeidspartnarar
Samarbeidspartnarar
Har du ein samarbeidspartnar

Samarbeidspartner 1
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

KulturIT ANS

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Maihaugveien 1

Postnr / Poststed

2609 LILLEHAMMER

Kontaktperson

Tove Wefald Pedersen

Tlf. til kontaktperson

48893167

E‐post til kontaktperson

Tove.Wefald.Pedersen@kulturit.no

Rolle i prosjektet

KulturIT vil ha ei sentral rolle i
prosjektet, då dei vil stå for
prosjektleiing og utvikling, samt
ha ansvaret for
interaksjonsdeign/design. Det
vil vere eit nært samarbeid
med Bymuseet i Bergen og dei
to andre samarbeidspartnarane.
Samarbeidsavtale stadfesta per
epost.

Samarbeidspartner 2
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

Randsfjordmuseene AS, avd.
Hadeland folkemuseum

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Kongevegen 92

Postnr / Poststed

2770 JAREN

Kontaktperson

Grethe Johnsrud

Tlf. til kontaktperson

92029052

E‐post til kontaktperson

gj@randsfjordmuseene.no

Rolle i prosjektet

Randsfjordmuseene vil vere ein
del av referansegruppa og ta
del i utarbeiding av
kravspesifikasjon, testing og
kvalitetssikring.
Samarbeidsavtale stadfesta per
epost.

Samarbeidspartner 3
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

Oslo Museum

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Postboks 3078 Elisenberg,

Postnr / Poststed

0207 OSLO

Kontaktperson

Kristin Gaukstad

Tlf. til kontaktperson

48245042

E‐post til kontaktperson

kristin.gaukstad@oslomuseum.no

Rolle i prosjektet

Vedlegg
Vedlegg
Ingen vedlegg lastet opp

Oslo Museum vil vere ein del av
referansegruppa og ta del i
utarbeiding av
kravspesifikasjon, testing og
kvalitetssikring.
Samarbeidsavtale stadfesta per
epost.

