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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ændringer i projektejer samt projektdeltagere? 

Nej 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ændringer i projektbeskrivelse? 

I projektet deltager DTU Bibliotek på vegne af universitetsbibliotekerne i KeepSafe projektet og i et 

afsluttende møde. Konkrete opgaver er at deltage i en afklaring af omfanget af en evt. kommende 

tværeuropæisk løsning ift. 1) Videndeling (forhandlingsstatus, licenstekst og system design), 2) Multi-

nationalt samarbejde (mange PLN, egne forhandlinger og ingen deling af indhold) eller 3) Pan-

european (delt infrastruktur og hosting, samlet forhandling og arbejdsprocesser).  Pt ser det ud til løs-

ning 1 med videndeling er den realistiske model og det er også den karakter projektets månedlige 

møder har fået. Det er stadigvæk meget relevant at deltage i projektet, videndele og netværke med de 

andre lande, men det er ikke et projekt, som ser ud til at slutte i den nærmeste fremtid. Konkret plan-

lægges der et møde i andet halvår 2017, hvorefter vi kan blive mere klare på projektets fremtidige 

karakter. Det foreslås derfor, at DTU Bibliotek fortsætter i KeepSafe indtil udgangen af Projektet DEFF 

Projektet Permanent adgang ved opsigelser -national arkivering baseret på Private LOCKSS (PLN) i 

1. kvartal 2018. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Status i forhold til tidsplanen 

− Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? 
August 2016 og forventes afsluttet ved udgangen af 1. kvartal 2018 for DTU Biblioteks 
vedkommende 

− Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
Det er Edina som er projektleder på KeepSafe og projektet har ikke fulgt den tidsplan de i 
første omgang har meldt ud. En grund er, at internationalt samarbejde er komplekst og 
tager langt tid. 

− Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen? 

KeepSafe har ikke givet en ny tidsplan men forslaget er at projektet i første omgang føl-

ges mens DEFF projektet om permanent adgang kører og derefter må vi tage op til over-

vejelse, om der stadigvæk skal være dansk deltagelse og i givet fald hvordan.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Status på budget 
− Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? 

Nej timerne er blot spredt ud over en længere periode.  

− Forventer i at bruge alle projektmidlerne? 

Bilag til statusrapport, større projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 



Side 2 

Ja 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Status på leverancer 

− Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? 
Der har primært været tale om videndeling. Det er Edina som er projektleder ikke DTU 
Bibliotek 

− Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? 
Der har primært tale om videndeling. Det er Edina som er projektleder ikke DTU Bibliotek 

− Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år? 

Det er forventningen, at der afholdes et fysisk møde i 2 halvår 2017 med konkretisering af 

samarbejdet og afklaring af hvilke modeller der kan arbejdes med. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Kort tekst til projektbanken 

 [skriv her] 
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