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PROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/10 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt fredag 19. mars 2010, kl. 9:15-12.00,  St. Olavsgt. 29, 1. etg.  

 

Til stede: 

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

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

Signhild Jenny Stave Samuelsen, Egil Heinert.  

Forfall: Håkon Glørstad 

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

 

 

Egil Heinert måtte forlate møtet rett før orienteringssak C: ”Budsjett 2010 – godkjent av 

UiO”. 

 

  

Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 

A. Protokoll fra styremøte 5.2.2010 

 

Protokollen ble godkjent. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 

a) Besøkstall pr. 28.02.10 på Historisk museum og Vikingskipshuset  
Besøkstallene er fortsatt stigende. Økningen på VSH kan skyldes mye 

oppmerksomhet omkring byggesaken. 

 

b) Arbeidstidsregulering vitenskapelige tilsatte. 

Hvilke følger dette får for vitenskapelig ansatte ved KHM, vil bli drøftet med 

de vitenskapelig ansatte i et allmøte med dem.  

 

c) Jubileumsutstilling 2011 – Ötzi. 

Vi har fått varsel om at UiO vil gi oss en garanti i forhold til leie av denne 

utstillingen, og muligens et direkte tilskudd fra jubileumsmidlene til UiO 

sentralt. 

 

d) EAA-konferansen 

Det er gjort avtale med et firma som forestår den tekniske avviklingen av 

arrangementet. Regnskapet for konferansen vil bli tatt vare på av dette firmaet. 

Det er et finansieringsbehov totalt på anslagsvis 3 mill kroner. 
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e) Ny sak: Prosjekt Nytt museum 

KD har bestilt en utredning omkring risikoen ved flytting av skipene vs 

risikoen ved å la dem stå i et fullt rehabilert Vikingskipshus. Frist 1.mai 

(senere forlenget til 14.mai).  

Det er politisk støtte for nytt museum i Bjørvika i Oslo kommune og på 

Stortinget. Reguleringsplanen vil trolig bli behandlet i bystyret før sommeren. 

 

f) Andre saker 

Rektor ved UiO har besøkt magasinene på Økern. Han er imponert og ser på 

dette som et flaggskip for UiO. 

Prorektor kommer på halv dags besøk til KHM. Vil få en omvisning ”back-

stage” for å få et innblikk i vår virksomhet. Styremedlemmene uttrykte ønske 

om å få en liknende omvisning. 

 

C.       Budsjett 2010 – godkjent av UiO 

 

a) Budsjett 2010 

UiO er tilfreds med at vi har fått til et budsjett med  isolert balanse for 

2010.  

Egil Heinert bemerket det store varelageret, hva gjøres med dette? 

Museumsdirektøren viste til at styreleder har igangsatt arbeidet med å se 

på helheten ved forretningsvirksomheten. 

Brit Solli påpekte at virkningene av budsjettet vil bli økte restanser. Dette 

er museumsledelsen bevisst på. 

Arne Bugge Amundsen understreket at budsjettet viser at det er viktig å 

fortsette trykket mot KD i forhold til at bevilgningen ikke dekker 

kostnadene til de lovpålagte oppgavene. 

 

b) Årsplanen er justert og tilpasset det godkjente budsjettet.  

Det ble vist til 5. kulepunkt på side 5; Dagfinn Skre bør tilføyes under 

ansvarlig for gjennomføringen av søknad om SFF. Det blir gjort. 

 
 
ORDINÆRE SAKER:  

 

S 02/10 LANGTIDSBUDSJETTET KHM 2010-2014   

 

  Museumsledelsen var i møte med UiO-ledelsen 16.3.2010. Vedlagte 

powerpoint var utgangspunktet for møtet med UiO, og museumsdirektøren 

gjennomgikk denne. Langtidsbudsjettet er ikke et avsluttet dokument, men et 

arbeidsredskap som stadig vil være under revisjon etthvert som ulike 

forutsetninger endrer seg. 

Det var spørsmål omkring den grafiske framstillingen av årsverksutvikling. I 

rubrikken for ”Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling” er 

det en reduksjon på nesten 13 årsverk, hva er årsaken? Dette skyldes i stor 

grad nedbemanning av Revita.  

Museumsdirektøren bemerket at ”Administrative stillinger” har et annet 

innhold enn ved UiO for øvrig siden vår virksomhet i stor grad er knyttet til 
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forvaltning av kulturminneloven. 

Styreleder viste til at forretningsdriften skal utredes, og at resultatet kan gi oss 

noen frihetsgrader etter hvert. 

  

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til retningen på arbeidet som nå pågår med 

langtidsbudsjettet. 

 

 
EVENTUELT: 
 

Brit Solli framla en bekymring på vegne av Håkon Glørstad. Det synes å gå i 

retning av å være en skjevfordeling av stipendiater mellom de som er knyttet til 

vikingtid og de som er knyttet til andre temaer i museets vedtatte faglige 

prioriteringer. Det ble henvist til at det nettopp er ansatt en professor i 

jernalder/vikingtid, og at de to neste stipendiatene er øremerket 

vikingtidssatsingen. 

Det blir ansatt 1 ny stipendiat i 2010, og fra nyttår 2011 er det to ledige 

stipendiater. Den ene av disse vil sannsynligvis bli knyttet til etnografisk seksjon, 

og til faglig prioritering innenfor etnografi. 

 

 

 

 

Oslo, 19. mars 2010 

      Eilif Holte 

                       Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 


