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Protokoll/Referat
Tilstede:

Birgitte Skar, Suzette Paasche, Sigmund Alsaker, Terje Brattli, Marianne Utne Nilsen
(vara), Silje Fretheim, stud.rep Sigourney Nina Navarro, stud.rep Ida Nordby

Forfall:

Jørgen Fastner

Referent:

Marianne Utne Nilsen

Møte: SAK Seksjonsstyre
07.11.12, kl. 10.00 – 12.45, Theodor Petersen, NTNU Vitenskapsmuseet

Universitetslektor/phd-stipendiat Martin E. Callanan presenterte NFR prosjektet «Snow
Patch Archaeology Research Cooperation - SPARC» for styret.
Dagsorden er godkjent.
Ss- sak 3/12 Status økonomi ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie.
Prosjektøkonom Rita Mari Hansen presenterte hovedtrekk i seksjonens økonomi, status og
utfordringer. Ekstern virksomhet har gitt større inntjening i 2012 enn signalene sa våren 2012. Det
gir et handlingsrom for å ansette vikar til avvikling av forskningstermin for ansatte og behov for å
styrke bemanningen innen samling i 2013, også sett i lys av at Revita avvikles i 2015. Overføringer
fra år til år er generelt et problem i dialogen med NTNUs ledelse om økte ressurser og overføringene
skal bygges helt ned. Samtidig holdes trykket oppe knyttet til å få lagt faste stillinger innen offentlig
myndighetsutøvelse inn under fast rammebev. I dag lønnes ansatte satt til å utføre lovpålagte
oppgaver gjennom ekstern inntjening. Temaet vil bli poengtert under styringsdialog med Rektor
08.11.12.
Ss-sak 4/12 Handlingsplan med budsjett for 2013.
SAKs handlingsplan med budsjett for 2013 er enstemmig vedtatt. Handlingsplanen tas videre i
Ledermøte 20.11.12 og endelig vedtak av museets handlingsplan og budsjett skjer i Museumsstyret
29.11.12.
Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
Arkeologi@vm.ntnu.no
http://www.ntnu.no/vmuseet

Besøksadresse
Erling Skakkes gate 47b
Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 21 70
Telefaks
+ 47 73 59 22 38

Seniorkonsulent
Marianne Utne Nilsen
Tlf: + 47 73 59 07 68
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Orienteringssaker:
1) Rekrutteringsstillinger 2013 – 2016.
SAK må bygge opp sin vitenskapelige stab slik at ansatte har phd-kompetanse og innsendt følgende
prioritering til VMs videre behandling av «Plan for rekrutteringsstillinger» for de kommende tre år:
1) Marinarkeologi og teknologi på dypt vann.
2) Videreutvikle vitenskapelig kompetanse på dokumentasjons- og fjernmålingsteknologier i
arkeologien.
3) Interaksjon menneske – natur, tverrfaglig prosjekt (samarbeid SAK – SN)
2) Arkeologistudiet – opprettelse av fellesemner i samarbeid mellom arkeologi og
kulturminneforvaltning.
På bestilling fra HF-fakultetet har KULMI, IAR og SAK utredet muligheten for tettere
samarbeid mellom arkeologi og kulturminneforvaltning- gjeldende emnene
kulturminneforvaltning og museologi. Alle tre partene kunne enes om at potensialet for faglig
samarbeid er stort. SAK og IAR kan ikke enes om emnene skal gjøres obligatoriske eller
valgfrie i arkeologistudiet. På den bakgrunn har ikke arbeidsgruppen kunnet enes om en
konklusjon. Videre utvikling avventes.
3) NIBRs utredning av rollefordelingen av geografisk ansvarsfordeling mellom
universitetsmuseene og NIKU i kulturminnevernet.
Utredningen vil ligge som et underlagsdokument for en ny Stortingsmelding vedr.
kulturminnevernet som er varslet våren 2013. Riksantikvaren har gitt NIBR (Norsk institutt for
by- og regionforskning) oppdraget med å utføre studien.
SAK har aktivt deltatt i NIBRs kartlegging gjennom spørreskjema, workshop og kommende
intervju i midten av november. Samlet finner Universitetsmuseene at dere bilde og posisjon
kommer styrket ut av kartleggingen.

