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-------- Original Message -------Subject: Budsjettinnspill
Date: Tue, 16 Nov 2010 09:22:14 +0100
From: Knut <knut.odegard@iakh.uio.no>
Organization: UiO
To: e.k.haavardsholm@iakh.uio.no
Hei!
Vet jeg er veldig sent ute, og kanskje for sent, med et innspill til
budsjettet. Men jeg prøver meg:
Rasmus Brandt og meg selv søker om midler til å avholde en workshop
3.-4.2. 2011 for å samle de norske feltprosjektene i Middelhavsområdet
(ved IAKH, KHM og AHKR, UiB) under den tematiske paraplyen Towns in
Transition. Formålet er å nå fram til en felles problemstilling som kan
være utgangspunkt for en større forskningssøknad. Som keynote-foreleser
og inspirator har vi invitert Bryan Ward-Perkins, Oxford.
Kostnad: Kr. 15 000

Knut

-------- Original Message -------Subject: budsjett innspill
Date: Mon, 15 Nov 2010 14:51:16 +0100
From: Bruland Kristine <Kristine.Bruland@unige.ch>
To: e.k.haavardsholm@iakh.uio.no

Til IAKH,
Jeg skriver for à melde at jeg gjerne vil söke om midler til à utvikle
prosjektsöknad i 2011. Prosjektet heter /Northern Light. Building the
Knowledge Economy in Scandinavia - how local institutions accessed
global technology in the long 19th century/. Jeg har allerede sökt The
European Research Council (sist vàr) om et ERC Advanced Grant 2010 for à

gjennomföre dette prosjektet, med et söknadsbelöp pà 2.099.753 euro og
en tidsramme pà 4 àr. Söknaden kom gjennom förste runde og etter planen
vil siste runde väre ferdig innen utgangen av november eller desember.
Jeg vedlegger et brev fra dem. Gitt at jeg ikke ennu vet hva utfallet
blir av ERC-söknaden, söker jeg IAKH pà tre alternative màter.
(1) I tilfelle av et tilslag fra The European Research Council söker jeg
om et forprosjekt som vil väre önskelig à gjennomföre för
hovedprosjektet kan settes i gang. I fall jeg fàr tilslag fàr jeg
tilslag til et svärt àpent prosjekt hvor det er nödvendig med noen
avklaringer för gruppen som skal utföre prosjektet er klar til à starte.
(2) I tilfelle söknaden ikke innvilges, men anses som stötteverdig av
the European Research Council, söker jeg om midler til à forbedre og
omarbeide prosjektet med sikte pà à söke et Advanced Grant omigjen i
neste söknads-runde.
(3) I tilfelle söknaden ikke fàr tilslag, önsker jeg à utvikle söknaden
til en söknad om et Senter for Fremragende Forskning.
I alle tilfeller vil midlene anvendes til litteraturarbeide, innhenting
av informasjon (inkludert om potensielle kandidater), tilrettelegging av
samarbeidsordninger med innelandske og utenlandske folk og institusjoner
(da spesielt Imperial College, University of London og svenske
universitet), möter, generelle tiltak, material-innhenting (statistikk;
data; böker m.m.) og diverse andre aktiviteter. Det forespeiles en
blanding av utgifter til arbeid, reise og kost, og utgifter til
materiale. Söknadsbelöpet er satt til mellom 300-350 000 kr.
Jeg sender gjerne mer informasjon om det er önskelig.
Vennlig hilsen
Kristine Brulan

Budsjett 2011

Her kommer det har noe innspill fra konservering:


Det har vist seg over årene at konservering trenger sitt eget driftbudsjett for
forbruksmaterialer til undervisning, laboratoriumvirksomhet og oppdatering av
håndbibliotek. Størrelsen på NOK 250.000 viser seg å dekke så vidt det grunnleggende behov.



Personen som skal fylle den 20% tekniskstilling vil ha behov for opplæring til å betjenne det
avanserte utstyret på konservering. Dette gjelder blant annet SEM, FTIR og UV/IR
multispektral bildebehandlingsystem. I tillegg trenger noen av konserveringsansatte å dra på
kurs for å betjenne utstyret når teknikeren er ikke tilstede og for å sikre at denne
kompetansen finnes innenfor avdelingen. Dette for å unngå en situasjon som vi befinner oss
nå inn. De vitenskappelige assisenter på Munch prosjektet, har tatt kurs og oparbeidet
kunnskap om å betjenne dette utstyret. De har veiledet studenter og har undervist i dette.
Men all denne kompetansen forsvinner nå snart når Munch-prosjektet slutter. Konservering
søker om midler til kurs.



Utover driftskostnader har konservering et fortløpende behov for oppgradering og
utvidelsen av utstyr for å imøtekomme krav til et høyere analytisk nivå av studenter på
master og forskning (ref tilsynssensor). Her forsøker avdelingen å hente inn eksterne midler
men mulighetene er begrenset. Ett av disse kilder er Universitetets utlysning av sentrale
midler til tungt vitenskappelig utstyr, men det krever at instituttet betaler 10% av regningen.
Hvis konservering skal søke om midler her bør instituttet avsette penger til det.



En del utstyr til konserveringslaboratorium er nå 10 år eller eldre og begynner å få hyppigere
behov for reparasjoner. Dessuten har utstyrsparken vokst med mer avansert utstyr som for
eksempel FTIR og XRF, som har deler som må byttes ut eller kalibreres hver tredje eller fjerde
år. En kostnad på flere 10.000kr. Det må avsettes midler for dette på et eller annet vis. Det
som umiddelbart er behov for er erstatning av gamle laptops.



Konserveringsstudiets undervisning er for en stor del avhengig av gjestelærere og vil også
være dette i fremtiden. Antall gjestelærer er forskjellig fra emne til emne.

12.11.2010
Douwtje van der Meulen

