
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 3/09 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt fredag 5. juni 2009, kl. 9:15-12.30,  St. Olavsgt. 29, 1. etg.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Håkon Glørstad, Kjersti Larsen, Arne Bugge 

Amundsen, Anne Beate Hovind, Tom Heibreen, Kjersti Ellewsen, 

Eline Sørensen  

Forfall: Brit Solli, Vegard Vike, Daniel Heggelid-Rugaas  

Fra administrasjonen: Egil Mikkelsen (med tale- og forslagsrett); Karsten Aase-Nilsen 

(referent). 

Prosjektleder nytt KHM-museum, Kirsten Bjørndal, deltok under hele 

møtet. 

   

 

 

Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 

A. Protokoll fra styremøte 23.03.2009. 

Det ble gjort følgende endringer i protokollen:  

 

A. Protokoll fra styremøte 30.01.2009: Korrigering av Sak S 02/09 i protokollen 

fra 30.01.2009 er feilaktig angitt som Sak S 01/09; rettes til Sak S 02/09. 

 

S 05/09: Det ble gjort flere endringer under omtalen av ”styrets behandling”. Den 

nye teksten har følgende utforming: 

 

”Styrets behandling: 

Fremlagte gjennomføringsplan for KHMs faglige prioriteringer ble godt 

mottatt av styret. Det var enighet om at samarbeidsmulighetene mot UiOs 

tverrfakultære forskningssatsinger bør komme tydeligere frem i planen. 

Oppfølging: A.B. Amundsen utarbeider forslag til supplerende tekst. Det 

fremkom ellers følgende synspunkter under behandlingen av planen: 

-  Det må presiseres at også gode enkeltforskere som faller utenom de tre 

hovedsatsingsområdene, må sikres utviklingsmuligheter og støtte. 

- Gjennomføringsplanens stillingsplan-del vil bli videre fulgt opp i en ny 

versjon av KHMs kompetanse og rekrutteringsplan. Denne vil gjelde 

for  perioden 2012-2016, og vil bli lagt frem i løpet av 2011”. 

 

S 08/09: Det ble gjort flere endringer i den endelige utformingen av vedtaket. Det 

nye vedtaket har følgende utforming: 

 



”Vedtak: 

1. Stipendiatstillinger skal lyses ut slik at en utnytter maksimalt de 

øremerkete midlene til slike stillinger. 

2. Stipendiatstillinger kan lyses ut innenfor KHMs vedtatte satsingsområder 

uten behandling i KHMs styre. 

3. Museumsdirektørens notat av 13.03.09 om disponering av ledige 

stipendiatstillinger bearbeides og vedlegges gjennomføringsplanen for 

faglige prioriteringer (jfr. sak S 05/09).”  

 

S 09/09: I henhold til forslag fra Håkon Glørstad erstattes siste setning under 

”styrets behandling” med følgende tekst: 

 

”Det ble påpekt at utredningen ikke er et internt KHM-dokument, men en 

utredning bestilt av UHRm for å kartlegge faktiske satsingsområder i 

arkeologi ved alle museer. Museumsdirektøren vil imidlertid ta synspunktene 

med i den videre dialogen med UHRm og KD om en forpliktende 

forskningssatsing rettet mot universitetsmuseene”. 

 

Protokollen ble godkjent med disse endringer. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren og underdirektøren. 

 

a) KHMs årsrapport 2008, vedlegg. 
Det fremkom følgende kommentarer til årsrapporten: 

 Rapportens forskningsdel har en overrepresentasjon av tiltak under 

arkeologi, mens tiltak fra det etnografiske forskningsfeltet er 

tilsvarende svakere representert. Administrasjonen opplyste at 

årsrapporten følger en strengt definert mal fra UiOs side, der 

omtalte tiltak er en direkte konsekvens av hvilke tiltak som er satt 

inn i årsplanen for 2008. Styret fremholdt viktigheten av at hele 

spekteret av forskningsaktiviteter ved KHM tydeliggjøres både i 

årsplanen og årsrapporten. 

 Tiltak VI.d. Styrking av vaktholdet ved Vikingskipshuset: ikke 

gjennomført pga. manglende vilje til nødvendige omdisponeringer 

av personale fra TAs side. Styret ber om at dette rettes opp i 

nettversjonen av årsrapporten. 

 Styret ber om at det i årsrapporten for 2009 utformes en kort 

introduksjon om KHM i innledningen til teksten.  

 Det er ønskelig at KHMs årsrapporter fremlegges styret for 

behandling før endelig avgivelse til UiO sentralt. Styret legger til 

grunn at møteplanen våren 2010 tilpasses dette.    

Styret tok ellers årsrapporten til etterretning, og uttrykte på generelt 

grunnlag tilfredshet med den gode måloppnåelsen som dokumenteres i 

denne.  

  

b) KHMs økonomi pr. 1. tertial 2009, vedlegg. 

Administrasjonen redegjorde for tertialrapporten pr. 30/4-09, og for  

oppfølgingen av iverksatte og planlagte tiltak for nedbygging av påløpt 

underskudd i løpet av langtidsbudsjettperioden 2009-2013. Rapporten fra 



tertial 2 vil bli fremlagt for styret til høsten. Styret tok orienteringen til 

etterretning. 

 

 

c) Arbeidet i utredningsgruppen for KHMs økonomi. 

Del 1 av rapporten vil bli avgitt i uke 24. Rapporten vil bli vedlagt 

styrepapirene til styremøtet 29.09.09. Arbeidet med del 2, videre analyse 

av utvalgte områder av KHM-økonomien, vil bli gjennomført i løpet av 

høsten 2009. Styret legger til grunn at det holdes løpende orientert om 

utviklingen i dette arbeidet. 

 

d) Oppnevning av sakkyndig komité for professorat innen 

jernalder/vikingtid, vedlegg. 

Museumsdirektørens oppnevning av sakkyndig komité ble tatt til 

etterretning. 

 

e) Besøkstall pr. 31. mai 2009, vedlegg. 

Statistikken viser en akkumulert nedgang for VSH på 10% fra tilsvarende 

måling i 2008. Den prosentvise nedgangen i mai (-7%) er noe lavere enn i 

de tre forutgående månedene i 2009, men en videreføring av nedgangen fra 

mai inn i høysesong vil likevel innebære betydelig inntektssvikt i forhold 

til budsjetterte inntekter for 2009 samlet. Det er tatt høyde for dette i 

prognosedelen av tertialrapporten for 1. tertial (jfr. Bb). Besøkstallene for 

Historisk museum viser en akkumulert nedgang på 3%, men disse vil 

sannsynligvis ta seg opp utover sommeren og høsten bl.a. som følge av 

den nyåpnede Pilegrimsutstillingen. 

 

f) Utstillinger 2009-2012, vedlegg.  

Fremlagte utstillingsprogram tas til etterretning. Styret ber om at det 

utarbeides et notat som redegjør nærmere for sammenhengen mellom 

KHMs faglige og strategiske satsinger og planene for kommende 

utstillinger.  

 
 
ORDINÆRE SAKER:  

 

S 11/09 MØTEPLAN HØSTEN 2009   

  Det fastsettes følgende møteplan for høsten 2009: 

 

29. september 

6. november 

11. desember 

 
 
DRØFTINGSSAKER:  

 

S 12/09 NYTT KULTURHISTORISK MUSEUM  

 Styrelederen, museumsdirektøren og prosjektleder nytt KHM-museum foretok 

presentasjoner om status for løpende prosesser rundt KS1 og reguleringsplan 

Bjørvika. Etterfølgende spørsmåls- og diskusjonsrunde. 

 



 Sakens dokumenter er unntatt offentlighet fra Kunnskapsdepartementets side. 

Det ble derfor foretatt lukket behandling av denne sak. 

 

 

 

EVENTUELT 

  

  Ingen saker 

 

 

 

 

Oslo, 22. juni 2009 

      Eilif Holte 

                       Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 


