
PROTOKOLL FRA MØTE NR. 4/09 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt onsdag 7. oktober 2009, kl. 9:00-12.30,  St. Olavsgt. 29, 1. etg.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Håkon Glørstad, Brit Solli, Marit Melhuus, 

Kjersti Ellewsen, Vegard Vike, Egil Heinert,  Mari Olsen Mamre  

Forfall: Arne Bugge Amundsen, Anne Beate Hovind (ingen vara kunne møte), 

Signhild Jenny Stave Samuelsen 

Fra administrasjonen: Egil Mikkelsen (med tale- og forslagsrett); Lars Groseth (referent). 

 

  

Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 

A. Protokoll fra styremøte 05.06.2009. 

 

Protokollen ble godkjent. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 

a) Nye studentrepresentanter til styret ved KHM ble presentert. 

Egil Heinert. 

Signhild Stave Samuelsen hadde meldt forfall, men hennes vararepresentant 

Mari Olsen Mamre var tilstede. 

 

b) Besøkstall pr. 31.08.09 på Historisk museum og Vikingskipshuset 

Tendensen er fortsatt lavere besøk. Museumsdirektøren orienterte om 

besøkstallene for september, som viste en liten oppgang på VSH i forhold til 

september 2008. Tallene for HM viser hele 55% økning i forhold til samme tid 

i 2008. Det skyldes sannsynligvis åpningen av den nye Pilegrimsutstillingen. 

 

c) Forslag om opprettelse av Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU) 

- høringsuttalelse fra UiO. 

 

Museumsdirektøren orienterte om prosessen omkring høringsuttalelsen fra 

UiO. KHM spilte inn sitt forslag, men dette ble mye omarbeidet ved at man 

ønsker å nedtone formidlingsdelen, da dette bør ligge ved 

universitetsmuseene. NDU bør knyttes til nåværende MUSIT, og bidra til 

digitalisering av samlinger og utvikling av formidlingsportaler. 

 

d) Nytt museum og KS1 

Prosjektleder for nytt museum KHM, Kirsten Bjørndal, orienterte om status. 

 

e) Universitetsdirektøren har igangsatt intern revisjon av KHM. Bakgrunnen 

for dette framkommer i punktene 14-16/09 nedenfor. Rapport fra 



revisjonsarbeidet skal foreligge til dialogmøtet Universitetsrektor skal ha med 

KHM 12. oktober.  

 
 
ORDINÆRE SAKER:  

 

S 13/09 GJENNOMGANG AV KHMs ØKONOMI – AVSLUTNINGSRAPPORT 

FASE 1 OG PLAN FOR ARBEIDET I FASE 2   

Saksdokument:  

1. Gjennomgang av KHMs økonomi - avslutningsrapport fase 1 

2. Gjennomgang av KHMs økonomi - plan for fase 2  

3. Budsjettfinansieringsmodell 

 

Ad pkt 1 og 2) Museumsdirektøren gjennomgikk sammendraget fra 

avslutningsrapportene, og samtidig redegjorde for planen om videre arbeid i 

fase 2. Styret hadde flere innspill på hva som kunne gjøres med den 

økonomiske situasjonen. Disse innspillene samles under sak 14-16/09 

nedenfor. 

 

Merk: Det var en feil i vedlegget knyttet til gjennomføringen av fase 2. Under 

Prioriteringer, pkt 5, skal det stå ”Punkt E er avklart”. Under pkt 6 skal det stå 

”Leveranser til punkt F er planlagt vår -10”. 

 

Budsjettfinansieringsmodellen ble fremlagt for at styret skulle være kjent med 

den. Modellen skal diskuteres i møte mellom UiO, KHM og NHM i desember 

d.å. 

 

Vedtak: 

Styret tar gjennomgangen til orientering, og avventer administrasjonens 

tilbakemelding i neste styremøte i forhold til tiltak som er igangsatt. 

 

S 14/09 TERTIALRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2009 FOR KHM   

Saksdokument:  

Ledelseskommentar til den økonomiske situasjonen – basis. 

 

Styrets behandling: I tertialrapporten ble det henvist til at styret må vurdere 

eventuelle strakstiltak. Museumsdirektøren framholdt at det som kan gjøres 

inneværende år er å øke frikjøpet, samt redusere driftskostnadene noe. 

Universitetsdirektøren har meddelt KHM at det er tilsettingsstopp. På spørsmål 

om dette også gjelder egne stipendiater, så er dette foreløpig uklart. Det ble 

også antydet at eventuelle kostnadskutt bør være i samsvar med faglig 

prioritering. Styreleder mente at styret må ha et eget møte om overordnete 

prioriteringer i forhold til kostnadsbesparelser. 

 

Vedtak: 

Styret tar til etterretning at det iverksettes enkelte tiltak for å bedre økonomien 

nå, men styret vil vurdere andre spesielle strakstiltak i neste møte. 
 

 

 
 



S 15/09 FORSLAG TIL LANGTIDSBUDSJETT KHM 2009-2013   

Saksdokument:  

1. Forslag til langtidsbudsjett 

2. Følgeskriv fra KHMs ledelse til UiO 

Styrets behandling: Da dette allerede er sendt UiO, har styret ingen påvirkning 

på dette langtidsbudsjettet. Styret ønsker svar på to konkrete spørsmål i neste 

styremøte: 1) Hvorfor er internhusleien så høy? 2) Hvordan er forholdet 

mellom antall administrative stillinger og andre stillinger ved KHM? 

 

Vedtak: 

Styret viser til det fremlagte langtidsbudsjett og ledelsens notat med 

merknader til dette, og tar det til etterretning. 

 

 

S 16/09 FORSLAG TIL ÅRSPLAN OG BUDSJETT KHM FOR 2010 

Saksdokument:  

1. Budsjettinnspill 2010 fra KHM til UiO 

2. Budsjettnotat med tabeller  

3. Satsinger 2010  

 

Styrets behandling: Styremedlemmene hadde mer generelle betraktinger rundt 

økonomien ved KHM, enn direkte til årets budsjett. I og med den pågående 

interne revisjonen var det vanskelig på nåværende tidspunkt å komme med 

konkrete innspill.  

Det ble stilt et åpent spørsmål om det kan gjøres noe med 

arbeidsorganiseringen ved KHM.  Museumdirektøren opplyste i denne 

sammenheng at han allerede har innkalt tjenestemannsorganisasjonene til et 

drøftingsmøte. Det ble også nevnt at UiO bør bidra til å sette trykk mot MD og 

deres ansvar i forhold til kulturminnevernforvaltningen. UiO er generelt 

underfinansiert, men museet har en spesiell rolle i forhold til de lovpålagte 

oppgavene. KHM er svært annerledes enn fakultetene for øvrig ved UiO, og 

passer egentlig ikke inn i  Universitetets administrative system. Det ble stilt et 

konkret spørsmål til budsjettet angående jubileumsutstillingen i 2011. Er UiO 

opptatt av denne utstillingen? Begge studentrepresentantene var tydelige på at 

UiO sentralt er svært opptatt av jubileet og det som skal gjennomføres i 

tilknytning til det. Økonomien ved KHM tilsier i dag at vi ikke har midler til å 

gjennomføre utstillingen i det omfang som er planlagt. 

 

Vedtak: 

Styret vil komme tilbake til innspill og prioriteringer i sammenheng med 

årsplan og budsjett på neste styremøte. 
 
 

S 17/09 TILSETTING AV STIPENDIAT I ARKEOLOGI – ”VIKINGTID – 

IDENTITET OG SAMFUNN”   

Saksdokument:  

1. Innstilling fra museumsdirektøren 

2. Sakkyndig vurdering 

3. Kunngjøringstekst 

4. Søknad med CV fra innstilt søker 

 



Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i 

henhold til denne. 

 
 

S 18/09 TILSETTING AV STIPENDIAT I SOSIALANTROPOLOGI – 

”KULTURVARIASJON: MATERIALITET, REPRESENTASJON OG 

SAMFUNN”   

Saksdokument:  

1. Innstilling fra museumsdirektøren (ettersendes) 

2. Sakkyndig vurdering 

3. Kunngjøringstekst 

4. Søknader med CV fra tre søkere 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i 

henhold til denne. 
 
EVENTUELT:  

 

S 19/09 ENDRING AV DATO – STYRETS DESEMBERMØTE  

  

 Vedtak: 

Siste styremøte avholdes som planlagt 11.12, men tidspunktet endres til 11.30 

– 15.00. 

 

S 20/09  

 

Håkon Glørstad hadde to saker han ønsket å kommentere i styremøtet: 

 

1) Glørstad viste til forrige styremøte, 5.6.09 under orienteringssak B, pkt a: 

KHMs årsrapport. Samlet sett satte han et spørsmålstegn ved om 

etnografisk seksjon ikke er godt nok integrert i ledergruppen ved KHM. 

Styreleder framholdt at denne typen saker i forhold til seksjonslederne 

hører inn under Museumsdirektørens ansvarsområde. 

 

2) Glørstad viste til en tilsettingssak. Saken er unntatt offentlighet. 

 

 

 

 

 

Oslo, 8. oktober 2009 

      Eilif Holte 

                       Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 


