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Referat ledermøte
1. Forrige referat godkjent med mindre endring.
2. Handlingsplan for AM. Det var en lengere diskusjon kring revidering av handlingsplan utfra et notat
omkring handlingsplanen fra Arne Johan Nærøy. De forskjellige avdelingslederne gav innspill på hva
som er gjort innenfor handlingsplanens forskjellige deler og hva som bør revideres osv. Det
diskuteredes også AMs presentasjon innenfor UiS strategiplanen og på hvilke punkter AMs delaktighet
kunne poengteres ytterligere. Det var også konstatert at arbeidet med revidering av AM handlingsplan
må føres i relasjon til bemanningsplan og til UiS nye strategiplan som er under utvikling.
3. UiS nye strategiske plan: En ny strategisk plan for UiS er under utarbeiding og vil komme på høring i
organisasjonen i løpet av vårsemesteret. Planen skal sluttbehandles av UiS styret i juni. Den ble
diskutert sammen med punkt nr. 2.
4. Delundersøkelse av fornminner på Aker Solutions tomt i Egersund. RFK og AM har blitt kontaktede og
hatt møte med Aker Solutions som gjerne vil få til stand en mer nøyaktig avgrensing og et bedre bilde
over kostnadsomfang av arkeologiske undersøkelser innenfor de deler som allerede er regulert som
industritomt. RFK og AM var positive til at gjøre den slags fordypende undersøkelser av område med
delundersøkelser av de aktuelle kulturminnene, for å kunne foreta en mer korrekt avgrensing og mer
spesifiserte kostnadsforslag på utgravinger av forskjellige kulturminner innenfor området. Dette har dog
Riksantikvaren sagt nei til. Etter litt diskusjon besluttedes at direktøren kontakter RA for en samtale.
5. Øvrig sak: Mari informerte kort om møte i KD omkring skrivelse om forvaltningsmuseenes rolle og
behov.
Stavanger, 24.01.2013

Håkan Petersson
Avd.leder
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