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Oppfølging av styresak 6/10 BOfU AM

Oppfølging av styresak 6/10 - Bofu
Universitetsdirektøren vil med dette iverksettelsesbrevet be de berørte enheter umiddelbart å starte arbeidet
med iverksetting Bofu planene og en gjennomføring i overensstemmelse med styrevedtaket. En ber enhetene
merke seg at styret har bedt om en rapport i juni 2010. Universitetsdirektøren ønsker å følge opp arbeidet
underveis og om nødvendig kunne stille noe kapasitet til disposisjon.
Forslag til vedtak i saken:
1. Redusere antall faste årsverk med 3 i 2010. Legge plan for reduksjon av ytterligere 4 årsverk innen
utgangen av 2012.
2. Utarbeide en plan for hvordan museet aktivt kan øke andelen ekstern finansiering.
Arkeologisk museum må redegjøre nærmere for status i arbeidet innen 1. juni 2010, herunder hvilke forpliktende
og konkrete tidsplaner en har for arbeidet i perioden fram til og med 2012.
Forslaget ble vedtatt uten endringer.
BOfU-prosessen er vedtatt og fastsatt av universitetets styre. Prosessen er imidlertid helt avhengig av samvirke
mellom ledelsen og de sentrale enheter på den ene side og de ulike enheter som skal gjennomføre tiltak på den
andre side. Vedtaket ovenfor tar derfor utgangspunkt i museets innspill og utfordringer innordnet i en helhetlig
institusjonell plan.
Universitetsdirektøren er vel fornøyd med det arbeid som er gjort så langt, og legger til grunn at det videre arbeid
gjøres i samsvar med vedtaket og museets egne vurderinger av hva som er mulige og rasjonelle tiltak.
Ad pkt. 1)
Universitetsdirektøren vil gjøre oppmerksom på at vedtaket ikke innebærer at museet skal redusere sin bruk av
årsverk de har finansiering for, men at museet skal redusere sine forpliktelser gjennom å redusere antall fast
ansatte som museet har ut over det antall som kan dekkes innenfor bevilgningsfinansieringen. Museet må legge
fram en plan som konkret viser hvordan en i 2010 kan redusere de faste årsverkene med tre og en videre plan for
en ytterligere reduksjon på 4 faste eksternt finansierte årsverk i treårsperioden. Eventuelle konsekvenser for
handlingsplanene for museet må drøftes i samme rapport
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Ad pkt 2)
Universitetsdirektøren forventer en konkret plan som viser på hvilke felter museet har inntjeningspotensiale, og
hvor, og hvordan, det er mulig å øke inntektene. Planen skal vurdere effekten av dommen som reduserte omfang
på overhead. Planen skal også redegjøre for Stiftelsen Jernaldergårdens økonomi, og dennes innvirkning på
budsjettet til AM.
Planen skal inneholde en risikovurdering, og en vurdering av realismen i de enkelte tiltak.
Universitetsdirektøren ønsker en tilbakemelding og orientering underveis og vil komme tilbake til
rapporteringsmåte .
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