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Norgeshistorie på nett 
 

Norgeshistorie på nett (NpN) ligger an til å bli ferdig til å lanseres før årsskiftet 2015–16. Det har blitt mulig 
gjennom en betydelig ressursinnsats de siste månedene, både i form av økt bemanning og i form av stå-på-
vilje fra en rekke høyt kompetente og arbeidsomme medarbeidere i og utenfor IAKH. Spørsmålet som må 
stilles i god tid før lansering, er hvilket ambisjonsnivå instituttet skal ha for NpN fremover, og hvilken 
organisering og bemanning som er nødvendig for å realisere ambisjonene. 
 
I den siste fasen før lansering – i andre halvår 2015 – har NpN kjøpt konsulenttjenester i form av 
prosjektleder tilsvarende ca. 30 % stilling og nettsidedesign på timebasis, begge deler fra Netlife Research. I 
tillegg kommer fagredaktør i full stilling, bilderedaktør på timelønn, som de siste månedene har tilsvart en 
40 % stilling, og bilderedigerer og publisister (som legger artiklene inn i UiOs nettløsning vortex) på 
timebasis, samt en del andre innkjøpte tjenester som korrekturlesing og karttegning. USIT har bidratt med 
teknisk implementering av nettsidedesignet, og HFs kommunikasjonsseksjon med digital rådgivning og 
kommunikasjonstjenester tilsvarende inntil 70 % stilling. Dessuten har instituttadministrasjonen og 
instituttledelsen lagt inn en betydelig arbeidsinnsats, tilsvarende nær én stilling i høstsemesteret. 
 
Bevilgningen fra Fritt Ord (3 mill kr) vil bli disponert i tiden fram til lansering, slik som forutsatt. UiO 
finansierer én stilling, i første omgang fram til 2020, og HF har i sitt årsplanutkast for 2016–18 forespeilet et 
fortsatt bidrag på inntil 70 % fra kommunikasjonsseksjonen. En ressursbruk som i det siste halvåret vil med 
andre ord forutsette en betydelig ekstra innsats fra instituttet. Mye av ressursbruken de siste månedene 
har imidlertid gått til arbeid det ikke vil være bruk for i på langt nær samme grad etter lansering. Det gjelder 
prosjektledelse, publisering og redaksjonelt (inkl. bilderedaksjonelt) arbeid knyttet til det å få over 500 
artikler publiseringsklare. Samtidig er det klart at for å holde nettstedet levende og å holde interessen for 
det og bruken av det ved like eller økende, kreves nye artikler og bilder, ytterligere funksjonaliteter (for 
eksempel vil nettstedet ved lansering ikke ha emneord til søking og ingen quizfunksjon), og profilering 
overfor brukergrupper og samarbeidspartnere. I tillegg kommer nødvendigheten av leserdialog i form av 
svar på spørsmål og kommentarer fra leserne, i et foreløpig ukjent omfang. 
 
Ingen av de som i dag er tilknyttet NpN ved IAKH, og som ikke er fast ansatte som er tilordnet prosjektet 
fram til lansering mens de egentlig ble ansatt for å gjøre andre oppgaver, har kontrakter ut over 2015. 
Dette gir frihet til å organisere og bemanne prosjektet slik det anses hensiktsmessig for fasen etter 
lansering. Det gjør samtidig at viktig kontinuitet og erfaring kan gå tapt, og at vi risikerer å måtte begynne 
fra scratch etter nyttår. Det er derfor viktig å få en organisering og bemanningsplan på plass snarest. 
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Usikkerheten om publikumsinteressen for nettstedet – hvor mye det vil bli brukt, og i hvilke retninger 
brukerne vil etterlyse eller ønske videreutvikling – gjør det vanskelig å ta langtrekkende 
dimensjoneringsbeslutninger før lansering. Inntil vi ser hvordan nettstedet blir mottatt og fungerer, anses 
det derfor mest hensiktsmessig å dimensjonere staben til om lag to årsverk, der HF som nevnt bidrar med 
inntil 70 % av én stilling. I løpet av høsten 2016 bør staben dimensjoneres for lengre sikt, etter en vurdering 
av bruk, ambisjoner og ressurser. 
 

 


