
SAMARBEIDSAVTALE

mellom

Rogaland fylkeskommune (RF)

og

Kulturhistorisk museum,
Universitetet i Oslo (KHMJ

I forbindelse med at KHMs prosjekt Kongsgårdprosjektet Avaldsnes (KA) gjennomfører utgravninger
på Avaldsnes i Karmøy kommune i 2011 og 2012, inngår RF og KHM følgende avtale.

1. Deltakelse, informasjonsutveksling
• RF inviteres til å oppnevne en representant i KAs prosjektråd. Prosjektrådet, som møtes 1-2

ganger i året, er et kontakt- og tilsynsorgan. Det har som hovedoppgave å ha tilsyn med at
prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektbeskrivelsen.

• RF inviteres til å oppnevne en representant til prosjektets faglige referansegruppe.
Referansegruppen, som møtes 1-2 ganger i året har som oppgave å gi prosjektledelsen faglige
råd samt evaluere resultatene fra de to utgravningssesongene.

• RFs arkeologer er velkomne til å delta i utgravningene. Ønske om deltakelse meddeles
prosjektets senest én uke på forhånd.

• Fagseksjonen i RF informeres om relevante arrangementer og aktiviteter som KA arrangerer eller
deltar i.

Kontaktpersoner ved RF
Oppnevning i prosjektets organer:

Prosjektråd: Fylkesordfører Tom Tvedt
Fagråd: Arkeolog Trond Meling

Øvrig: fylkeskultursjef: John Gunnar Johnsen /fylkeskonservator Jan G. Auestad

Kontaktperson ved KHM
Prosjektleder Dagfinn Skre

Kostnader
RF bærer egne kostnader ved deltakelse i KAs møter og aktiviteter.



2. Registrering i Askeladden
I Riksantikvarens dispensasjonsvedtak for KA står det som et vilkår at “Alle nyregistreringer,
endringer av registreringer, samt fjerning av kulturminner gjennom utgravning i regi av
KongsgardsprosjektetAvaldsnes må registreres i kulturminnedatabasen Askeladden”.

Registrering i Askeladden organiseres i samarbeid mellom KA og RF, og tjener som en rapportering til
RF om KAs aktiviteter.

• Etter hver av feltsesongene sender KA til RF en oversikt over alle nyregistreringer, endringer av
registreringer, samt fjerning av kulturminner som følge av KAs aktiviteter.

Kontaktpersoner ved RF
Arkeolog Trond Meling

Kontaktperson ved KA
Utgravningsleder Man Arentz østmo

Kostnader
KA og RF bærer egne kostnader

3. øvrige bestemmelser
RF har oppgaver som angår skjøtsel og informasjon om kulturminner i fylket. KA skal stille sin
kompetanse og kunnskap om Avaldsnes til rådighet for RFs planlegging av informasjons og
skjøtselstiltak på Avaldsnes.

Stavanger, den 2011

r - - — —ve. Egil Mikkelsen
fylkesor. -r Museumsdirektør
Rogaland fylkeskommune Kulturhistorisk museum

Universitetet i Oslo

Oslo, den .~L3 2011


