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Referat fra ledermøte 18.02.2014

Til:
Mari Høgestøl, Arne Johan Nærøy, Inger Marie Egenberg, Tor Vestrheim, Håkan Petersson, Kristin A. Oma
Kopi:
Helge Sørheim, Karstein Dalaker, Tore Helge Olsen,
Aud-Rigmor Eltervåg, Eva Nord, Eli-Christine Soltvedt,
Svanlaug Takle
Til stede: Mari Høgestøl, Arne Johan Nærøy, Inger Marie Egenberg, Tor Vestrheim, Håkan Petersson, Kristin
Armstrong Oma. Ved sak 2. Nybygg var i tillegg Einar Solheim Pedersen til stede.

Innkalling pr. epost fra AJN den 17.februar hadde følgende saksliste:
1. Referat fra forrige møte
2. Nybygg – planer for byggefase, jf utdelt notat om konsekvenser for konserveringsavd.
3. Forsking 2014, vedlagt notat
4. Bemanningsplan
5. Eventuelt
1. Referatet fra forrige møte den 3.februar
Godtatt mot et par mindre merknader.
2. Nybygg - planer for byggefase 2016-2017
Det utarbeidete notatet omhandlet Konserveringsavdelingen, men i tillegg ble enkelte implikasjoner for
Formidlingsavdelingen diskutert. Omplasseringer av samlings- og konserveringspersonell som arbeider direkte med
samlingene (Hege, Cora og Åsa) må skje ved plassering i katalogiseringsrom i 3.etg i A-blokken.
Vi har samtidig relativt god tid på å forberede omrokeringer og fortetting innomhus, men særlig spørsmålet om
behov for egnede erstatningslokaler bør avklares god tid. Situasjonen tyder på at det vil bli behov for rundt 15
midlertidige kontorplasser i byggefasen, og det bør søkes løsninger i nærheten av museet eller på UiS Ullandhaug.
Dette siste er visst nok allerede avvist. Brakkerigg i AMs bakgård eller i sykehusparken på andre siden av Peder
Klowsgate kan også være aktuelt. Prosjektgruppen vil jobbe videre med dette.
3. Forsking 2014
AJN ønsket med sitt notat å innlede til diskusjon om to punkter; vedrørende fordeling av resterende driftsmidler til
forskning og vedrørende ny forskningsstrategi. Angående det første punktet ble vi enige om å fordele kr 100 000 til
en frist i midten av mars, og resten, ca. 150 000 til høsten. Angående ny forskningsstrategi ble vi enige om å se denne
i sammenheng med både bemanningsplan og AMs strategi, og at den videre prosessen kunne forberedes på
lederseminaret som går av stabelen 25.februar. AJN tar gjerne imot innspill fra avdelingslederne.
4. Bemanningsplan
Bemanningsplanen i siste versjon ble gjennomgått for å gjøre opp status for de nyeste endringene og for å be om de
siste innspill fra avdelingslederne (m frist fredag 21.feb). Bemanningsplanen er et hovedpunkt for påfølgende ukes
lederseminar den 25.februar, hvor også stillingsstruktur og bruk av stillingskoder skal diskuteres.
Eventuelt: HAAP hadde to kommentarer til TMVs notat vedr ombygging i adm. PC-er blir ikke igjen i tegnesalen, og
Sean skal ifølge vedtak tildeles kontor A 514 etter ombyggingen. Forslag til fordeling av ekstrabevilgninger på 0,5
mill til formidlings-relatert utstyr jfr e-post fra Kristin, mens Tor ber om innspill til avd. lederne når det gjelder behov
og prioritering av 0,5 mill. til vitenskapelig utstyr.
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Stavanger, 18.02.2014
Inger Marie Egenberg
avdelingsleder konservering
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