Norgeshistorie på nett: Årsrapport 2011
1. Oppsummering
I løpet av 2011 har Norgeshistorie på nett gått fra å være en prosjektidé ved Institutt for
arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO), til et prosjekt som er
fullfinansiert i perioden 2011–2014 og et nettsted som skal bli UiOs gave til det norske folk
ved grunnlovsjubileet i 2014. Prosjektet har møtt stor entusiasme og velvillighet blant ansatte,
emeriti og studenter ved IAKH og hos mange ulike aktører ved og utenfor UiO.

Prosjektet har hatt tre hovedoppgaver i perioden 2010–2011:


Utarbeide prosjektbeskrivelse med tilhørende totalbudsjett



Innhente finansiering for perioden 2011–2014



Starte arbeidet med å utvikle nettstedet Norgeshistorie på nett

Arbeidet med prosjektbeskrivelse og totalbudsjett ble fullført 30. mars 2011, perioden 2011–
2014 var fullfinansiert 7. desember 2011 og arbeidet med å utvikle nettstedet var godt i gang
ved årets utgang.

2. Ansatte og tilknyttede personer
Instituttledelsen ved IAKH utarbeidet en første prosjektskisse i mars 2010 og
universitetslektor Unn Pedersen ble knyttet til prosjektet på timebasis fra 20. mars 2010 for å
utvikle prosjektbeskrivelse og tilhørende totalbudsjett.

I 2011 har Norgeshistorie på nett vært organisert som et forprosjekt.
Prosjektstaben har ivaretatt den daglige driften av prosjektet og har bestått av:


Prosjektleder Unn Pedersen, 100 % -stilling 1. mars – 31. desember 2011



Informasjonskonsulent Olaf Christensen, 20 % -stilling 1. mars – 31.desember 2011



Rådgiver Per Jostein Ringsby, 100 % -stilling 1. september – 31.desember 2011

I tillegg er stipendiat Ingvild Andreassen Solberg ved Intermedia, UiO, knyttet til prosjektet
100 timer pr. år i perioden 2011–2013 som en del av sin arbeidsplikt.
1

Erik Lund, tidligere førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, har vært ansatt som rådgiver i
ett ukeverk i 2011 og har utarbeidet notatet ”Hvordan kan Norgeshistorie på nett best rette seg
mot elever i den videregående skole?”

Redaksjonsgruppen bidrar til den faglige utviklingen av Norgeshistorie på nett ved å gi det
faglige innholdet en enhetlig profil, sørge for kvalitetssikring av det faglige innholdet og ved å
være faglig rådgiver og støttespiller for prosjektleder. Redaksjonsgruppen ledes av
prosjektleder og instituttledelsen ved IAKH utpekte i mai 2011 følgende medlemmer:


Førsteamanuensis Per Ditlef Fredriksen



Professor Gro Hagemann (permisjon høst 2011)



Professor Erling Sandmo



Professor Jón Viðar Sigurðsson

43 av IAKHs ansatte og emeriti har bekreftet at de ønsker å bidra med artikler til
Norgeshistorie på nett.

3. Mottatte bevilgninger 2010-2011
I løpet av forprosjektet har vi lykkes med å innhente de midlene som er nødvendig for å
utvikle Norgeshistorie på nett i perioden 2011–2014:


1 million kroner bevilget av UiO for 2011 (17.12.10)



3 millioner kroner bevilget av Fritt Ord (29.04.11)



1,3 millioner kroner bevilget av UiO for 2012 og 3,812 millioner kroner stipulert i
UiOs budsjett for 2013 og 2014 (21.06.11)



750 000 kroner tildelt som offentlig gaveforsterkning av midlene fra Fritt Ord
(07.12.11)

Forutsatt at UiOs budsjett for 2013 og 2014 vedtas med de stipulerte midlene til
Norgeshistorie på nett er prosjektet følgelig sikret 9,862 millioner kroner for perioden 2011–
2014 og disponerer 250 000 kroner mer enn skissert i prosjektets finansieringsplan (se
vedlegg).

I tillegg har Norgesuniversitetet bevilget 780 000 kroner til Nettbasert historieformidling, et
prosjekt hvor det skal utvikles nye undervisningsemner knyttet opp mot Norgeshistorie på
nett.
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Det er også midler til artikkelproduksjon for Norgeshistorie på nett i Norges forskningsråds
bevilgning til forskningsprosjektet Det globale i det lokale og det lokale i det globale.

4. Fremdrift og økonomi 2011
I 2011 har det faglige utviklingsarbeidet gått etter planen skissert i prosjektbeskrivelsen, og
redaksjonsgruppen har kommet langt med å meisle ut nettstedets faglige profil. IAKH
igangsatte arbeidet med utlysningen av stillinger umiddelbart etter bevilgningen fra Fritt Ord
var mottatt, men det har dessverre oppstått uforutsette forsinkelser ved utlysningen av de to
stillingene på prosjektet. IAKH har ikke fått gjennomslag i fakultetsledelsen for de forslag til
stillingsutlysninger som IAKHs styre gikk inn for. Forsinkelsen har ført til at det har tatt
lengre tid å komme i gang med webutviklingsarbeidet enn planlagt. Det ble dermed ikke
aktuelt å utbetale honorar for webutviklingsarbeidet i 2011, men samarbeidet med eksterne
konsulenter startet opp for fullt i januar 2012. I løpet av 2012 bør forsinkelsen langt på vei
være innhentet, forutsatt at midlene fra 2011 overføres til 2012. Innkjøp av illustrasjoner ble
satt i bero i påvente av en avklaring av nettstedets tekniske og visuelle utforming. Også på
dette feltet bør etterslepet bli innhentet i løpet av 2012, forutsatt at midlene fra 2011
overføres. Prosjektets samlede utgifter i 2011 er følgelig langt lavere enn forventet. Det
samlede forbruket er på 957 036 kroner mens det var budsjettert med 2 230 000 kroner.

Som følge av usikkerheten rundt stillingsutlysningene utsatte IAKHs styre avgjørelsen av om
IAKH/Norgeshistorie på nett skulle påta seg fagansvaret for norsk historie på Store norske
leksikon. Saken fikk en foreløpig praktisk løsning ved at flere av IAKHs ansatte påtok seg
individuelt fagansvar på Store norske leksikon.

5. Aktiviteter i 2011


9. feb.: Informasjon om prosjektet på IAKHs allmøte



21. mars: Søknad til Fritt Ord fullført og sendt



30. mars: Endelig versjon av prosjektbeskrivelse og totalbudsjett oversendt Det
humanistiske fakultet (HF), videresendt av HF som innspill til UiOs budsjett for 2012



16. mai: Prekvalifiseringssøknad til Norgesuniversitetet fullført og sendt



23. mai: Redaksjonsgruppen avholdt sitt første av totalt 12 møter i 2011



19. aug.: Oppstart samarbeid med Hellerud videregående skole
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7. sept.: Oppstart samarbeid med Universitetets senter for informasjonsteknologi
(USIT) og nettredaktørene ved UiO og HF



13. sept.: Informasjon på IAKHs allmøte om siste nytt fra prosjektet



19.–20. sept.: Deltagelse på Norgesuniversitetets høstkonferanse for å få innblikk i
søknadsprosess og -prosedyrer



12. okt.: Presentasjon av redaksjonsgruppens forslag til faglig profil på IAKHs
instituttkonferanse. Gruppearbeid med diskusjon og innspill fra de ansatte



20.–21. okt.: Formidlingsseminar for phd-stipendiatene i arkeologi ved IAKH og
Kulturhistorisk museum (KHM). Stipendiatene tok initiativ og skaffet finansiering,
prosjektlederen deltok som foredragsholder. Alle deltagere leverte artikkelutkast til
Norgeshistorie på nett, de ble diskutert i plenum av deltagere og kursholdere



17. okt.: Netlife Research engasjert i konseptutviklingen av Norgeshistorie på nett



1. nov.: Endelig søknad til Norgesuniversitetet fullført og sendt



4. nov.: Presentasjon Norgeshistorie på nett på Det norske arkeologmøtet, NAM



18. nov.: Søknad om gaveforsterkning sendt NFR

6. Samarbeidspartnere
Prosjektet har en lang rekke samarbeidspartnere ved og utenfor UiO. Følgende var på plass
innen prosjektbeskrivelsen ble fullført:


Kulturhistorisk museum (KHM), UiO



Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), UiO



Det humanistiske fakultet, UiO



Sentraladministrasjonen, UiO



Kultrans, UiO



Danmarkshistorien.dk



Norsk nettleksikon



Nasjonalbiblioteket



Lokalhistorisk institutt



Eidsvoll 1814



Hellerud videregående skole

Nye samarbeidspartnere har kommet til etter prosjektbeskrivelsen ble fullført. Riksantikvaren,
Norsk Folkemuseum, Hringariki og Vestfold fylkeskommune har sammen med KHM
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forpliktet seg til å bidra med utvikling og gjennomføring av nye undervisningsemner i
Nettbasert historieformidling. Det er også etablert samarbeid med prosjektet Situerte
Simuleringer & Virtuell Vikingtid i Vestfold, med Gunnar Liestøl ved institutt for medier og
kommunikasjon, UiO.

7. Veien videre
Redaksjonsgruppen og prosjektstaben har kommet langt i arbeidet med å utvikle den faglige
profilen for Norgeshistorie på nett, og vil videreføre dette arbeidet i 2012.
Redaksjonsgrupppen har også bidratt aktivt til webutviklingsprosessen for å sørge for at
nettløsning og faglig profil er tett sammenvevd. Arbeidet med den visuelle og tekniske
utformingen av nettstedet er nå godt i gang og det er etablert et godt samarbeid med USIT og
nettredaktørene ved UiO og HF og prosjektet får konsulenthjelp fra Netlife Research.

For at prosjektet skal kunne videreføres på en god måte i 2012 er tre forhold særlig vesentlige:
-

At arbeidet med å ansette en prosjektleder og prosjektmedarbeider blir fullført

-

At samarbeidet med Norsk nettleksikon om Store norske leksikon formaliseres

-

At det blir utpekt en referansegruppe for prosjektet

8. Vedlegg:
-

Regnskap Norgeshistorie på nett 2011

6.2.2012
Unn Pedersen
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