
PROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/09 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt onsdag 6. november 2009, kl. 9:15-13.00,  St. Olavsgt. 29, 1. etg.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Håkon Glørstad, Brit Solli, Arne Bugge 

Amundsen, Anne Beate Hovind, Kjersti Ellewsen, Vegard Vike, Egil 

Heinert.  

Forfall: Signhild Jenny Stave Samuelsen (ingen vara kunne møte) 

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

 

  

Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 

A. Protokoll fra styremøte 07.10.2009. 

 

Protokollen ble godkjent med én rettelse: Anne Berit Hovind var oppført både 

som fremmøtt og som fraværende. Det korrekte er fravær. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 

a) Besøkstall pr. 31.10.09 på Historisk museum og Vikingskipshuset  
Besøkstallene viser en oppgang på 19% i forhold til samme måned i fjor både 

på VSH og HM. 

 

b) KS1-rapporten om nytt museumsbygg. 

Museumsdirektøren orienterte om innholdet i KS-1-rapporten. Rapporten 

anbefaler et samlet, nytt museum på Bygdøy. Ledelsen ved museet synes at 

rapporten  ikke er god nok. Museets innspill er enten ignorert eller beskrevet 

som dårlig begrunnet, noe som i stor grad har eliminert våre krav til et nytt 

museumsbygg. Den samfunnsøkonomiske  fordelen ved Bygdøy-alternativet 

beror på en mangelfull analyse, og kan tilbakevises. Styringsgruppa for nytt 

museum har likevel besluttet å ikke gå inn i en diskusjon om detaljer i 

rapporten. Det viktigste nå er å sørge for at man ikke tar en beslutning om 

Bygdøy før dette alternativet er utredet like godt som Bjørvika. Utredningene 

må være likeverdige før en endelig beslutning kan tas. 

 

Det ble så åpnet for kommentarer. 

 

Styreleder fremholdt at KS-1 er KDs ansvar, og at rapportens svakheter 

skyldes at departementet har levert for dårlig grunnlagsmateriale til 

kvalitetssikrer. Dårlige utredninger vil alltid føre til omkamper. Styreleder 

mener også at KHMs styre og ledelse har blitt alt for lite involvert i KS-1-

prosessen. 

 

 



Ansatterepresentant har fått mange tilbakemeldinger på at de ansatte i veldig 

liten grad har blitt spurt om faglige råd underveis i arbeidet med KS-1. Mange 

ansatte mener også at de har blitt for lite involvert over flere år i arbeidet med 

det faglige grunnlaget for et nytt museum. Museumsdirektøren understreket at 

mye av det materialet KHM har levert til KD, ikke har blitt benyttet. Dette har 

vært KD sin prosess. Samtidig har det vært et stort tidspress for å få KS-1 

ferdig tidsnok til at byggesaken kan behandles i regjeringen før nyttår. 

Styreleder ser på tilbakemeldingen fra representanten som konstruktiv for den 

videre prosessen, og at det er viktig at de ansatte får god informasjon 

underveis.  

 

Ansatterepresentant stilte spørsmål om hvorfor delt løsning mellom Bygdøy 

og Bjørvika ikke er utredet. Det skyldes at KD ikke ønsket at dette skulle 

utredes nå. KHMs ledelse har riktignok også vært lunkne til en delt løsning. 

Styreleder avsluttet diskusjonen med å foreslå at KHM styre slutter seg til den 

videre strategien med å holde Bjørvika-alternativet levende til Bygdøy er 

utredet like godt. Dette var det enstemmighet om i styret. 

 

 
 
ORDINÆRE SAKER:  

 

S 21/09 GJENNOMGANG AV KHMs ØKONOMI – OPPFØLGING I FASE 2   

Saksdokumenter:  

1. Plan for fase 2 

2. Notat av 30.10.09 fra museumsdirektøren om oppfølgingen av forslag til 

tiltak i rapporten.  

3. KHMs samfunnsansvar innenfor kulturminneforvaltningen i Norge – 

generell vekst, manglende kapasitet og restanser. Notat av 09.10.2009. 

 

Styrets behandling: 

Museumsdirektøren kommenterte de vedlagte notatene til styremøtet. Han 

orienterte om status i arbeidet med underskuddet på langtidsbudsjettet. 

Regnskapsseksjonen ved UiO har gjort en feil ved beregningen av tildelingen 

for 2009, noe som betyr at KHM har fått 4,1 millioner kroner for lite over 

basistildelingen. Denne feilen har også stor betydning for tildeling i 2010 og 

videre fremover. I tillegg er det uklarhet omkring husleie på Økern. UiO 

mener at KHM skal bidra med 1 million kroner av REVITA-tildelingen for 

husleie på Økern, noe KHM bestrider. 

 

Det ble så åpnet for diskusjon/kommentarer. Flere av innspillene fra 

styremedlemmene knyttet seg til årsplanen for 2010. Disse vil bli referert 

under sak 24/09 nedenfor. 

 

Styreleder vurderte utredningen om underkapasitet knyttet til lovpålagte 

oppgaver innen kulturminneforvaltningen som et solid arbeid. Argumentet om 

at vi har for mye å gjøre bør ikke brukes lenger. Vi kan signalisere dette, men 

fokusere på hva vi ikke skal gjøre. 

 

Museumsdirektøren påpekte at vi må ha mer ressurser for å oppfylle 

kulturminneloven. 12 stillinger høres mye ut, men han understreker at dette 



ikke betyr 12 nye stillinger. Omkring 6 av disse stillingene har vi, og vi har 

behov for større bevilgning for å dekke disse 6 pluss 6 helt nye stillinger. 

Finansiering for 2 av stillingene synes allerede å være innen rekkevidde. RA 

har bekreftet at arbeidet med gjenstander som kommer inn i forbindelse med 

fylkeskommunenes registreringsarbeid (kml §9), kan faktureres tiltakshaver. 

 

Det ble ellers sagt at man heller burde være mer aktiv overfor MD, da dette er 

rette adresse i forhold til kulturminnevernet. Man har neppe mer å hente hos 

KD. Museumsdirektøren er enig i at det ligger et ansvar hos MD. KHM har 

signalisert dette overfor MD i alle år, men MD fraskriver seg det økonomiske 

ansvaret siden KHM er underlagt KD. Vi må nok ta dette opp med RA. Det 

kom også frem at RA nå arbeider med sin strategi mot 2020, og KHM bør 

være i dialog med RA for å få inn våre synspunkter i forhold til alternativ 

finansiering. 

 

Det ble også kommentert at utredningen peker på det økte arbeidet som er 

knyttet til digital dokumentasjon, og at dette er noe KD må ta innover seg.  

Spørsmål ble stilt om hvilket handlingsrom vi har. Er det slik at vi skal 

fortsette å underbudsjettere for å gi signaler om at vi ikke har andre 

muligheter? Styreleder vil fraråde denne typen sivil ulydighet, og vi har ikke 

mandat til å gå ut over budsjettrammene. 

 

Utredningen mangler omtale av det merarbeidet fylkeskommunale FoU-

prosjekter medfører for KHM. Flere fylker skaffer til veie midler, og ønsker at 

KHM skal være med på disse prosjektene. Men hvis midlene går til frikjøp ved 

KHM, må vi egentlig takke nei for ikke å ramme vår egen aktivitet. Dette er 

veldig uheldig. 

 

Misforholdet mellom denne utredningen som beskriver behov for finansiering 

av 12 stillinger, og revisjonsrapporten som beskriver 12-15 personer som 

overflødige, ble også påpekt. 

 

Vedtak: 

Styret tar gjennomgangen til orientering. 

 

 

S 22/09 RAPPORT   FRA INTERNREVISJONEN VED UiO: 

ØKONOMIGJENNOMGANG 

Saksdokumenter:  

1. Rapport fra Internrevisjonen (fortrolig) 

2. Forklaring på akkumulert underskudd ved KHM 2008-09.  

3. Oppfølging av rapporten ved KHM. Notat av 29.10.09 fra 

museumsdirektøren. 

 

Styrets behandling: 

Museumsdirektøren kommenterte saksdokumentene før det ble åpnet for 

diskusjon. I den følgende diskusjonen fremkom det momenter som saklig sett 

hører inn under sak 24/09 – årsplanen, og disse vil bli referert under sak 24/09. 

 

 



Museumsdirektøren påpekte at det i rapporten fra internrevisjonen sies at det 

er lite eller ingenting å hente på driftssiden når det gjelder å få 

langtidsbudsjettet i balanse. På kostnadssiden er det bare lavere 

personalkostnader som vil gi forbedringer. Flere av styremedlemmene 

bemerket at det ut fra formuleringer i rapporten (s. 9) kunne se ut som om det 

er 12-15 inkompetente medarbeidere ved KHM. Museumsdirektøren 

tilbakeviste dette, men mener at det samlet sett er ulike oppgaver, stillinger og 

personer vi kan klare oss uten som i sum kan dreie seg om 12-15 personer. Det 

finnes flere virkemidler i denne sammenheng; naturlig avgang, omplassering, 

frikjøp, oppsigelse. Fra styret ble det kommentert at reduksjon i antall ansatte 

må være et langsiktig arbeid. 

 

Det ble også spurt om KHM har tenkt på en spesiell seniorpolitikk, da mange 

synes å bli værende i sine stillinger til de er 70 år. Museumsdirektøren mente 

det er umulig å matche folketrygden, da de som er 69-70 kan heve full lønn og 

full pensjon. 

 

Styreleder bemerket at KHM må vise balanse i løpet av noen få år, og da har 

antall ansatte noe å si. 

 

På inntektssiden er det spesielt forretningsdriften som er sentral. Det ble pekt 

på at KHM må se nærmere på organiseringen av denne driften (se 

årsplansdiskusjon under). Fra styret ble det signalisert at man ikke kan 

opprette noen fullverdig webbutikk før man har god nok styring på varelager. 

En stor utfordring er at et butikkregnskap ikke passer inn i UiOs 

regnskapssystem. Det gir KHM uforholdsmessig mye ekstraarbeid. Det ble 

spurt om ikke Regnskapsseksjonen sentralt kan overta noen av våre oppgaver. 

Avdelingsdirektøren viste til rapporten fra internrevisjonen som nettopp spør 

om ikke Regnskapsseksjonen kan være mer behjelpelig. 

 

Frikjøp av fast ansatte er et virkemiddel for å redusere personalkostnadene. 

Flere styremedlemmer mente dette bare gir kortsiktig effekt, særlig siden de 

oppgavene som de fast ansatte egentlig innehar vil lide under at man blir satt 

til å gjøre andre ting. Restansene vil bare øke. Hvis man skal øke frikjøpet, må 

det avklares hvilke oppgaver man ikke skal gjøre lenger ved KHM. 

 

KHM er pålagt stillingsstopp, hvordan forholder vi oss til den? 

Museumsdirektøren tolker det slik at han for hver ledige stilling vi mener må 

besettes, leverer en argumentasjon til assisterende universitetsdirektør. Det er 

da opp til UiO sentralt å bestemme hva vi skal gjøre med hver enkelt stilling. 

Det ble spurt om man prioriterer stillinger som er knyttet til faglig prioritering, 

eller i forhold til samlingsforvaltningen. KHM gjør begge deler, fordi disse to 

kategoriene gjerne fylles av samme stilling. 

 

Styret lurte på om det finnes noen skjulte farer i forhold til personalkostnader 

og 4-årsregelen. Museumsdirektøren bekreftet at det finnes noen slike, men at 

disse er knyttet til stillinger som allerede gir inntjening ved 

forvaltningsvirksomheten. 

 

Hvilken fremdriftsplan har administrasjonen? Museumsdirektøren orienterte 



om ledersamlingen som skal diskutere budsjettet for 2010. Man vil da også gå 

gjennom personalsituasjonen. 

 

Noen konkrete forslag til kostnadsreduksjoner/inntekstøkninger ble luftet 

underveis i diskusjonen, men styreleder fremholdt at styrets oppgave kun er å 

konsentrere seg om overordnede prioriteringer. 

 

Vedtak: 

Styret tar til etterretning tiltakene i notatet av 29.10.09 fra 

Museumsdirektøren. 

 

 

S 23/09 STATSBUDSJETTET 2010 – KONSEKVENSER FOR KHM   

Saksdokumenter:  

1. Notat fra museumsdirektøren 

2. Budsjettfordeling fra UiO til enhetene/KHM 

 

Vedtak: 

Styret tar gjennomgangen til orientering. 

 

 

S 24/09 FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR KHM 2010 

Saksdokument:  

Forslag til årsplan fra museumsdirektør og avdelingsdirektør av 30.10.2009. 

 

Styrets behandling: 

Styreleder understreker at styret skal konsentrere seg om overordnede 

prioriteringer, og således ikke gå inn på enkelttiltakene i årsplansforslaget. I 

den forbindelse ønsket styreleder å se på de suksessfaktorene som 

museumsdirektøren fremla på styremøtet.  

 

Styreleder anså at å jobbe mot SFF og opprettholde formidlingen til 

skoleklasser var de viktigste suksessfaktorene. Museumsdirektøren repliserte 

at det er en fallitterklæring ikke å ha en jubileumsutstilling i 2011. KHM har i 

sammenheng med UiOs budsjett for 2010 spilt inn et behov for inntil 1,5 

million kroner i tilskudd for arbeidet med jubileumsutstillingen. Utfallet av 

dette er ikke klart. Det kom også innspill fra styremedlemmer om man ikke 

kunne vurdere å la andre utstillingsplaner utgå. Det ble  også stilt 

spørsmålstegn ved om man på den ene siden kan lage dyre utstillinger, og på 

den andre siden kan gå til oppsigelse av ansatte. Det må vel også være et 

marked for sponsorfinansiering av utstillinger? 

 

Hva vil KHM gjøre hvis man ikke kommer frem til enighet om økonomisk 

godtgjørelse for undervisningsytelser? Da er det fare for at undervisningen vil 

bli kuttet ut. 

 

Et tilbakevendende punkt i sakene 21, 22 og 24/09 var forretningsdriften. 

Denne er for lite omtalt i årsplanen. KHM bør utrede om butikkdriften kan 

skilles ut som egen virksomhet for å unngå problemene omkring 

regnskapsføringen, ikke minst i forhold til problematikken omkring moms. 



Man bør også innlemme butikken ved NHM i en slik utredning.  

Museumsdirektøren var enig i at det kan være mye å hente ved reorganisering 

av butikkdriften, men lite potensial ved økt markedsføring av butikkene. Det er 

viktigere å markedsføre VSH, og på den måten få flere besøkende. 

 

Styreleder poengterte til slutt at styret ønsker en liste med forslag til noen 

overordnede prioriteringer som rettesnor for årsplanen. Det må være et 

samsvar mellom oppgaver og ressurser. 

 

Styret var ellers godt fornøyd med utformingen og systematikken i den 

fremlagte årsplanen. 

 

Vedtak: 

Styret viser til synspunkter som kom frem i møtet og ber administrasjonen 

bygge inn disse i endelig årsplansforslag, som legges frem for vedtak i KHMs 

styre 11.12.2009. 
 
 

 

 

 

 

 

Oslo, 27. november 2009 

      Eilif Holte 

                       Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 


