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Saken gjelder
I denne saken bes styret revidere Strategidokument for Universitetet i Stavanger 2009-2020.
Styret vedtok i juni i fjor Strategidokument for Universitetet i Stavanger 2009-2020. Etter styrets vedtak er
Arkeologisk museum (AM) tilknyttet universitetet fra 1. januar i år. Denne organisasjonsendringen krever
revidering av strategidokumentet.
Etter tilknytningen til UiS skal plandokumentene til AM utarbeides/revideres i tråd med universitetets planhierarki,
som er tredelt: a) Strategi for UiS 2009-2020, b) treårige handlingsplaner og c) årsplaner.
I sak /09 til dette styremøtet er museets årsplan innpasset i dokumentet ”Planer 2010” for Universitetet i
Stavanger. I denne saken legges et revidert utkast av Strategidokument for UiS 2009-2020 frem for styret, hvor
AM er innpasset i dokumentet.
Universitetsdirektørens vurdering
Gjennom denne revideringen mener universitetsdirektøren at AMs virksomhet er tilfredsstillende integrert i
universitetets langsiktige strategidokument. Universitetsdirektøren ber museet fortsette prosessen med
gjennomgang av sin nåværende strategiske plan for innpasning i universitetets planhierarki med treårige
handlingsplaner. ”Handlingsplan for Arkeologisk museum 2009-2011” skal behandles i AMs ledergruppe, i lokalt
hovedavtaleutvalg og museumsrådet før fremleggelse for styret i februar 2010.
Forslag til vedtak:
vedtak:
Styret vedtar revideringene i Strategidokument for Universitetet i Stavanger 2009-2020 og ber om å få lagt fram
”Handlingsplan for Arkeologisk museum 2009-2011” i februarmøtet 2010.
Stavanger, 13. november 2009

Per Ramvi
universitetsdirektør
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2009--2020
US 128/09 Revidering av Strategidokument for UiS 2009
Saken gjelder
I denne saken bes styret revidere Strategidokument for Universitetet i Stavanger 2009-2020 (vedlagt).
Bakgrunn og planprosesser
Styret vedtok i juni i fjor Strategidokument for Universitetet i Stavanger 2009-2020. Etter styrets vedtak er
Arkeologisk museum (AM) tilknyttet universitetet fra 1. januar i år. Denne organisasjonsendringen krever
revidering av strategidokumentet.
Etter tilknytningen til UiS skal plandokumentene til AM utarbeides/revideres i tråd med universitetets planhierarki,
som er tredelt: a) Strategi for UiS 2009-2020, b) treårige handlingsplaner og c) årsplaner.
I sak 123/09 til dette styremøtet er museets årsplan innpasset i dokumentet ”Planer 2010” for Universitetet i
Stavanger. Museet er også i gang med revidering av sin strategiske plan 2008-2011 for innpassing i
universitetets planverk med treårige handlingsplaner (Handlingsplan for Arkeologisk museum 2009-2011). Det er
lagt opp en prosess i behandlingen av denne planen internt, som ender opp med behandling i UiS-styret i
februarmøtet 2010.
Strategidokument for UiS 2009-2020 er et gjennomgripende dokument for universitetet på overordnet nivå. Etter
AMs tilknytning til UiS er strategidokumentets visjon, utviklingsidé, verdigrunnlag, hovedstrategi, mål og
strategiske føringer for virksomhetsområdene også gjeldende for AM som for de andre enhetene i UiS. En
ytterligere innpassing og synliggjøring av Arkeologisk museum i det overordnede dokumentet krever etter
universitetsdirektørens mening relativt små justeringer.
Endringer
Nedenfor gjøres det rede for de enkelte endringene i strategidokumentet. Disse er markert med rødt i vedlegget,
og det fremlagte dokumentet (se vedlegg) er behandlet i AMs ledergruppe:
Side 1 (forsiden): Nederst på siden er justeringen i dette styremøtet markert med teksten: ”Versjon 2: Revidert og
vedtatt av UiS-styret 26.11.09”. Versjon 1 var da strategidokumentet ble vedtatt av UiS-styret første gang
(12.06.08).
Side 2: Den første revideringen er uavhengig av innpassing av Arkeologisk museum. Øverst på siden stod det i
forrige utgave et utdrag fra side 15 i ”NOU 2008: 3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning”.
Universitetsdirektøren er av den oppfatning at essensen i dette dekkes av rektors forord lengre nede på siden. I
stedet mener universitetsdirektøren at en kort presentasjon av dagens virksomhet bør gå fram i
strategidokumentet. Derfor er den institusjonsteksten som UiS bruker i sin profilering, satt inn i dokumentet.
I den andre revideringen på denne siden, i rektors forord linje tre, er ordet ”museumsvirksomhet” tatt med.
Side 4: I hovedstrategien er det under punktet ”Strategiske allianser og internasjonalisering” føyd til ordene ”og
institusjoner” i følgende setning: ”Vi vil ha tette strategiske samarbeid med utvalgte universiteter og institusjoner i
utlandet som støtter opp om våre hovedsatsinger”. I den treårige handlingsplanen vil Arkeologisk museum
synliggjøre disse institusjonene.
Videre er det føyd til et nytt punkt i hovedstrategien. Dette lyder:
Museumsvirksomhet
• Vi vil at Arkeologisk museum skal være en sentral møteplass med basisutstillinger, temporærutstillinger
og andre aktiviteter for et bredt publikum.
• Vi vil at museet skal være et må-se-museum og en nasjonal trendsetter.
• Vi vil legge til rette for at museets vitenskapelige samlinger blir best mulig ivaretatt.
• Vi vil at museet videreutvikler seg som et tverrfaglig museum og arbeider med sikring, bevaring, forskning
og formidling.
Side 8: Under virksomhetsområdet ”Organisasjon og ressurser” er kulepunktet om infrastruktur endret og supplert
til: ”Utvide (nåværende tekst ”bygge opp”) det desentrale støtteapparatet, bygningsmasse (tilføyelse), bibliotek,
laboratorier, magasinlokaler (tilføyelse) og annen infrastruktur i takt med veksten i den faglige virksomheten”.
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Side 9: Under ”Organisering” øverst på siden er Arkeologisk museum satt inn i modellskissen, og modellen er
supplert i forhold til versjon 1 av strategidokumentet i tråd med nåværende fremstilling av de samlede
aktivitetene i UiS og virksomheter i universitetets ”randsone”. Universitetets EVU-enhet har skiftet navn fra FLEKS
til UiS Pluss, og Universitetsbiblioteket er tatt med. Den forklarende teksten under modellen er supplert i forhold til
endringene i modellskissen. For sammenligningen skyld - slik fremstod modellen som nå er endret i vedtatte
strategidokument:
Modell for de samlede faglige aktivitetene ved Universitetet i Stavanger:
Etter- og
videreutdanning

Forskning og
forskningsbasert undervisning

Grunn- og
anvendt forskning

Anvendt forskning
Innovasjon

Senter
FLEKS

FAKULTETER

Senter

INSTITUTT

Senter

IRIS

Senter
Prekubator
(TTO)

IRIS
ForkningsInvest

Side 10: Som på side 4 er det satt inn ordene ”og institusjoner” i følgende setning øverst: ”Ha tette strategiske
samarbeid med utvalgte universiteter og institusjoner i utlandet som støtter opp om våre hovedsatsinger”. I
påfølgende avsnitt er ordet ”museumsvirksomhet” satt inn i andre setningen: ”Likeså skal slike allianser og
samarbeid bidra til et bedre totaltilbud til samfunnet rundt oss, innen så vel forskning, utdanning, formidling og
museumsvirksomhet, som etter- og videreutdanning, innovasjon og nyskaping”.
Videre er det på side 10 satt inn et eget avsnitt kalt ”Museumsvirksomhet”. Dette dekker de punkter som er
spesielle for museet og som ikke er spesifikt omtalt tidligere i dokumentet:
Museumsvirksomhet
Arkeologisk museum skal ha oppgaver innen kulturminnevern, sikring, bevaring, formidling og publikumstjenester.
Forskningsprofilen skal være tverrfaglig med vekt på menneskets forhold til natur og naturressurser. Forskningen
på regionens forhistorie og middelalder skal styrkes. Museet skal gi kunnskap om mennesker og deres livsmiljø i
et langtidsperspektiv, med hovedvekt på forhistorie og middelalder. Gjennom våre aktiviteter vil vi vise at fortiden
har betydning for forståelsen av dagens og framtidens samfunn. Museet skal være et må-se-museum og en
nasjonal trendsetter.
Antall museumsbesøkende

Mål 2020
100.000 besøkende

Ferdig digitaliserte samlinger/arkiv:

100 %

Tilfredsstillende magasiner:

100 %

Universitetet i Stavanger skal nå disse målene ved å:
•
•
•
•
•

videreutvikle museet som attraktiv møteplass for et bredt publikum, særlig barn og unge, med nye
basisutstillinger, temporære utstillinger, arrangementer og aktiviteter
bevare og sikre samlingene og bidra til digitaliseringen av kulturarven
arbeide i samsvar med Kulturminneloven for at de arkeologiske og naturvitenskapelige
undersøkelsene fører fram til nye forskningsresultater
arbeide for å få ansvaret for alle arkeologiske undersøkelser i Rogaland, innefattet
middelalderutgravinger i Stavanger bygrunn og marinarkeologi
tilstrebe at viktige undersøkelser skal resultere i forskningspublikasjoner
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Universitetsdirektørens vurdering
Gjennom ovennevnte endringer mener universitetsdirektøren at AMs virksomhet er tilfredsstillende integrert i
universitetets langsiktige strategidokument. Universitetsdirektøren ber museet fortsette prosessen med
gjennomgang av sin nåværende strategiske plan for innpasning i universitetets planhierarki med treårige
handlingsplaner. ”Handlingsplan for Arkeologisk museum 2009-2011” skal behandles i AMs ledergruppe, i lokalt
hovedavtaleutvalg og museumsrådet før fremleggelse for styret i februar 2010.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar revideringene i Strategidokument for Universitetet i Stavanger 2009-2020 og ber om å få lagt fram
”Handlingsplan for Arkeologisk museum 2009-2011” i februarmøtet 2010.

Stavanger, 13.11.2009

Per Ramvi

Anne Selnes

universitetsdirektør

strategi- og kommunikasjonsdirektør

Vedlegg:
Revidert Strategidokument, versjon 2 per 26.11.09
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