Møde i ODMs arkæologiske udvalg

Deltagere: Nils M. Jensen (NMJ), Mette Løvschal (ML), Kristoffer B. Pedersen (KBP), Mads Ravn (MR),
Lennart Madsen (LM), Claus K. Jensen (CKJ) & Mads Runge (MTR). Morten Stenak deltog kun under punktet
vedr. ODM’s kursusvirksomhed.
Velkomst & godkendelse af ref.: Ingen kommentarer
Morten Stenak: Kap. 8 og kursusvirksomhed. MS er ny uddannelseschef og vil gerne udvide efteruddannelsespaletten
- Forslag til kurser: droner (med ArkVest); administrationskursus (med SLKS), regnskabsstyring (evt.
erfaringsdeling i stedet); Q-GIS (med Arkæologisk IT)
Forskningscharter:
- MTR sender NatArks kommentarer rundt (kan evt. sættes ind i samarbejdsaftalen med NatArk).
- Hvordan gøres chartret i øvrigt aktivt?
o DIME linker til det
o NatArk hørt
o Skal gøres til krav i Styrelsens forskningspunkt. MTR & KBP arbejder på dette.
- Hvordan får vi universiteterne med?
o ML sørger for at finde et forum fra KU og AaU, hvor repræsentanter fra vores ODM-gruppe stiller op. Evt.
sammen med et par andre punkter.
o NatArk på plads.
Rigsrevisionsrapport:
- MTR rundsender ”best cases, kap. 8”
- KBP: KFU/Vidensproduktion på kap. 8
Udgravninger og afrapportering som forskning:
- KBP foreslår, at beretninger anføres som forskning i ”Museerne i tal”.
- Flemming Just har fremsendt notat, der bekræfter, at beretninger anerkendes som forskning.
- Det meldes ud i en bredere kreds via ODMs nyhedsbrev (det er mest rettet mod direktører/institution +
anerkendelse af feltarkæologers arbejde).
Tidsaspektet i kap. 8-sager:
- Møderække med brancheerhverv og styrelsen. Indledningsvis forsikringsordning og økonomi, men det viste sig,
at bygherres behov snarere var problemet med tidsaspektet/obligatorisk forundersøgelse.
- MTR & KBP hører i AAG, hvad status er.
Styrelsens rådgivningsstruktur
- Er løbende til debat; pt udskudt pga. tilskudsspørgsmål mv.
- Indstilling fra ODM-gruppen: Genopret det arkæologiske råd inkl. rådets mandat. Rådets mandat gav mulighed
for at rejse sager. Dette kan AAG ikke. Strategiske panel udgå. Evt. rådgivende organ for museumskontoret med
museumsdirektør-niveauet.
Evt.
-

Lennart:
o Fredede fortidsminder: bemærkede, at i dige-sager benyttes berejserne ofte som vidner i retssager. Kan
opfattes som en en del af ”myndighedsgørelsen” af museerne (museerne skal forsvare Styrelsens krav).
o Styrelsens kvalitetskrav; skal udmeldes fra Styrelsen. MTR nævner det i AAG.

-

MTR: sender referater til Nils mhp. placering på ODMs hjemmeside.

