
Samarbeidsavtale mellom Oslo Kommune, Kulturetaten ved Oslo byarkiv
og stiftelsen Oslo Museum.

Avtalen gjelder prosjektet:www.oslobilder.no—opplev oslohistorien på nett!
For prosjektperioden 2009 — 2011 (den perioden prosjektet mottar ekstern finansiering fra ABM-u.)

1. Visjon
Få flere institusjoner til å samarbeide om å tilgjengeliggjøre sine digitale billedsamlinger med Oslo-motiver på nett.
Prosjektets målsetting er å tilgjengeliggjøre og formidle digital kunnskap og kulturarv fra de enkelte deltakende
institusjonene.

2. Målsetting for prosjektet
Prosjektet skal utvikle en felles søkeportal for kulturhistoriske bilder fra Oslo. Nettstedetoslobilder.novil formidle
bilder fra Oslo uavhengig av hvilken institusjon som forvalter det enkelte bildet.

Ved avslutning av prosjektet er intensjonen at prosjektets målsetting videreføres av de involverte parter.

3. Forventet prosjektresultat
1. En brukervennlig søkeportal for flere materialtyper, i første omgang fra fotobasene til Oslo byarkiv og Oslo

Museum. Gjenstands- og kunstbasen fra Oslo Museum vil også bli søkbar i samme portal.
2. Felles registreringspraksis; dvs, en minimumsstandard for registrering av metadata, for

fotobevaringsinstitusjonene som kan være aktuelle i partnerskap medoslobilder.no.
3. Kontinuerlig evaluering av brukernes erfaringer, og vurdering av en redaksjon for eller redigering av

informasjon og tilbakemeldinger fra brukerne.

4. Organisering
Prosjektet er organisert med en styringsgruppe, prosjektgruppe og prosjektansvarlig. Samarbeidspartnerne kan når
de finner det hensiktsmessig endre størrelse og sammensetningen av styringsgruppa. Dette er særlig aktuelt hvis
prosjektet utvides med flere deltakende institusjoner.

Dersom det er ønskelig med flere partnere i prosjektet, skal dette vurderes av styringsgruppen. Likeledes, dersom
en av partene ønsker å trekke seg ut av prosjektet i prosjektperioden er styringsgruppen rette instans for en slik
henvendelse.

Styringsgruppe
Oslo kommune, Kulturetaten og stiftelsen Oslo Museum oppnevner hver sin representant til styringsgruppen.
Styringsgruppen skal:
• ha det overordnete faglige ansvaret i prosjektet
• forestå økonomiske disponeringer i henhold til tilsagnsbrevet fra ABM-u og rapporteringsansvar til

budsjettansvarlig
• vurdere kontrakter (økonomiske forpliktelser) med eventuelle medarbeidere og institusjoner

Styringsgruppen består av (per juni 2010) Bård Alsvik (Oslo byarkiv) og Kristin M. Gaukstad (Oslo Museum).

Prosjektansvarlig og prosjektleder
Styringsgruppa er prosjektansvarlig, og har budsjettansvar og står ansvarlig for oppfølging, kontroll og rapportering
i tråd med tildelingsbrevene fra ABM-utvikling.

Styringsgruppa utpeker prosjektleder, fortrinnsvis blant medlemmene i prosjektgruppa. Prosjektleder er ansvarlig
for det løpende arbeidet i prosjektet. Prosjektleder leder arbeidet i prosjektgruppa, og forbereder sakene for
styringsgruppa. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa.
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Prosjektgruppe
Oslo kommune, Kulturetaten ved Oslo byarkiv og stiftelsen Oslo Museum oppnevner inntil tre personer hver til
prosjektgruppen. Prosjektgruppen er en ressurs for prosjektansvarlig, og forestår det løpende arbeidet i prosjektet..
Gruppen skal i fellesskap utarbeide planer for fremdrift, milepelsplaner og har ansvar for rapportering til
styringsgruppen, og ev. ekstern og intern evaluering av prosjektet.

5. Økonomi
Prosjektet er basert på årlige eksterne bevilgninger fra ABM-utvikling. I tillegg bidrar de to samarbeidspartnerne
med betydelig egeninnsats.

De årlige bevilgningene i prosjektperioden 2009 — 2011 fra ABM-utvikling disponeres på vegne av prosjektet av
den institusjonen som står som hovedsøker for det aktuelle tildelingsåret. For 2009 var dette Oslo kommune,
Kulturetaten, og for 2010 Oslo Museum.

Den aktuelle institusjonen får midlene tilført sin konto, og har det overordnete ansvar for økonomiske
disponeringer, regnskap av prosjektets midler, utbetalinger, revisjon av midlene og økonomisk rapport til ABM-
utvikling.

Disponering av prosjektets midler besluttes av styringsgruppen, etter prosjektgruppens tilråing.

Kostnader som påløper prosjektet utover de årlige bevilgningene fra ABM-utvikling avtales mellom institusjonene
forut for at kostnadene pådras.

Driftsutgifter som påløper de enkelte institusjonene utover prosjektperioden dekkes av de respektive institusjonene.

6. Eiendomsrett til prosjektresultatene
Det er to likeverdige partnere i prosjektet; Oslo byarkiv og Oslo Museum, og prosjektet og resultatene fra
prosjektarbeidet eies av disse i fellesskap I henhold til søknadene til ABM-u i prosjektperioden 2009-2011.

Det prosjektet bekoster av utviklingsarbeid skal eies av prosjektet og ikke benyttes til fordel bare for en av partene.

Oslo kommune, Kulturetaten ved Oslo byarkiv og stiftelsen Oslo Museum eier domenenavnet oslobilder.no i
fellesskap.

Dersom denne samarbeidsavtalen i avtaleperioden trenger en revidering, kan begge parter ta initiativ til dette.
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