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Projekttitel: CRIS-samarbejdet i universitetssektoren – nu og fremadrettet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nuværende projektejer?
Aalborg Universitetsbibliotek (projektejer). Ved Bibliotekschef Maj Rosenstand
Deltagere: CBS Bibliotek, DTU Bibliotek, Aarhus Universitets bibliotek
Københavns Universitetsbibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek
Syddansk Universitetsbibliotek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ændringer i projektbeskrivelse?
Projektet er efter aftale med DEFF og DTU overflyttet fra projektledelse på DTU til AUB. I samme
ombæring er projektet forlænget med et halvt år, og sigter mod afslutning medio 2020.
Projektet arbejder videre efter oprindelig projektbeskrivelse, og der er således ingen ændringer til
dette punkt.

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

Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?
Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?
Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?

Projektet er opstartet 2. kvartal 2018 og forventes afsluttet 30. juni 2020.
Projektet har grundet opstartsvanskeligheder, og den efterfølgende overflytning til ny projektejer
ikke fulgt den godkendte tidsplan. En revideret tidsplan som følge af projektforlængelsen er under
udarbejdelse, og deles med DEFF snarest. Den reviderede tidsplan følger i overordnede træk den
oprindelige, og lægger således op til leverancer efter samme model.
Det forventes, at projektet fremover vil følge tidsplanen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Status på budget
−
−

Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
Forventer i at bruge alle projektmidlerne?

Der er ikke afvigelser i forhold til det godkendte budget. Det fulde beløb overføres via DEFF fra
DTU til AUB, og der er således ikke tale om tab af projektmidler qua overflytning og forlængelse af
projektet. Det forventes, at projektet anvender de afsatte midler.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marts 2019

Side 2

5. Status på leverancer
−
−
−

Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?
Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?

Væsentlige elementer fra projektets opstart er overdraget og dermed leveret, herunder:
-

Projektplanlægning og opstart

-

Arbejdsprofil for projektansættelse

Der er afvigelser i forhold til de planlagte milepæle grundet projektforlængelsen – disse vil afspejles
i den reviderede tidsplan.
I det kommende halve år forventes leveret:
-

Formel ansættelse af projektmedarbejder

-

Udarbejdelse af kortlægningsdesign – herunder spørgeskemaer og interviewguides

-

Igangsættelse af interviews og bearbejdning af data
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