
PROTOKOLL FRA MØTE NR. 3/10 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt fredag 30. april 2010, kl. 9:15-13.00,  St. Olavsgt. 29, 1. etg.  

 

Til stede: 

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

Anne Beate Hovind, Kjersti Ellewsen, Vegard Vike, Signhild Jenny 

Stave Samuelsen, Egil Heinert.  

Forfall: Arne Bugge Amundsen (ingen vara kunne møte) 

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

 

  

Vegard Vike gikk før behandlingen av sak 05/10. Anne Beate Hovind gikk like etter at styret 

var i gang med behandlingen av sak 05/10. 

 

 

Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 

A. Protokoll fra styremøte 19.03.2010. 

Protokollen ble godkjent med  følgende merknader: 

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

godkjent av UiO”. 

- Kjersti Ellewsen ønsket enten utdyping eller at siste setning ble strøket i 

orienteringssak B, punkt e). Setningen ble strøket. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 

a) Besøkstall pr. 31.03.10 på Historisk museum og Vikingskipshuset  
HM har økt med 12% i forhold til mars 2009, mens VSH har økt med 20%. 

Museumsdirektøren var noe bekymret for framtidig besøk dersom askeskyen 

fra vulkanen på Island fortsetter å ramme flytrafikken. I denne forbindelse var 

det enkelte som lurte på hvilke nasjonaliteter som besøker VSH, da dette kan 

ha betydning for besøkstallene. 

 

b) Dårlig bygningsmasse ved KHM.  
Det er stadige utfordringer med dårlig ventilasjon, dårlig inneklima, kalde/ 

varme kontorer, muggsopp og annet i alle lokalene KHM disponerer. Dette 

underbygger at behovet for nytt museum ikke bare dreier seg om nye 

utstillinger, men om gode arbeidsforhold for de ansatte. Styreleder repliserte at 

vi må forutsette og sette krav til TA om at vi har lokaler som tilfredsstiller 

norske lover og forskrifter, da det er KHM som har et ansvar for de ansatte. 

Styret bestilte på denne bakgrunn sak til neste styremøte 11. juni som viser 

hvor mye vi betaler i husleie for de enkelte lokalene, og hva disse leieprisene 

er ment å dekke. 

 



c) Orientering om den økonomiske situasjonen. 

Museumsledelsen har vært i møte med UiO sentralt for å se på regnskap pr 

mars i forhold til budsjett. Situasjonen er tilfredsstillende. Nytt møte med 

UiO-ledelsen 26. mai i forhold til tertialregnskap. Da er også den totale 

prosjektøkonomien inkludert.  Dette blir den viktigste ”lakmustesten” så langt, 

og hvor prognosen eventuelt vil bli justert. UiO har bedt om at vi beskriver 

hvordan vi vil løse utfordringen med langtidsbudsjettet dersom det ikke 

kommer økt bevilgning fra KD som svar på vår utredning om 

underfinansiering av de lovpålagte oppgavene. KD/MD har hatt et møte 

omkring dette spørsmålet, og en utredning er igangsatt. Egil Heinert er opptatt 

av forretningsdriften ved KHM. Styreleder viste til at han har igangsatt en 

utredning omkring dette, og at han vil komme tilbake til styret med dette til 

høsten. 

 

d) EAA 2011 - status. 

Oppdraget med den tekniske driften av konferansen er etter anbud gitt til 

Thune og Selvaag, Lillehammer. Konferansens budsjett er på 3 mill kroner, 

hvorav omlag halvparten er innhentet. Det er ikke beregnet administrativt 

påslag for denne konferansen. 

 

 
ORDINÆRE SAKER 

 

S 03/10 TILSETTING AV STIPENDIAT I ARKEOLOGI – ”THE ASSEMBLY 

PROJECT – MEETINGPLACES IN NORTHERN EUROPE AD 400-

1500 (TAP)”  VED KHM, UiO   

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i 

henhold til denne. 

 

 

S 04/10 TILSETTING I STILLINGER SOM FORSKER (SKO 1108) UTEN 

FORUTGÅENDE KUNNGJØRING. 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og vedtar at følgende 

administrativt fast ansatte ved KHM får tilbud om fast tilsetting som SKO 

1108 forsker: Zanette T. Glørstad, Margrethe F. Simonsen og Vivian Wangen. 

Når disse har akseptert tilbudet om tilsetting som 1108 forsker, løses de 

samtidig fra sine eksisterende stillinger som 1408 førstekonsulent/1363 

seniorkonsulent og stillingene inndras. 

 

Styret legger i sin tilslutning vekt på at tilsettingene er begrunnet i tre forhold: 

1. Retningslinjer som ble vedtatt av KHM styremøte 21.01.2005.  

2. Faglig prioritering 

3. Omorganisering i Fornminneseksjonen våren 2010 
 
 



DRØFTINGSSAK 

 

S 05/10 STRATEGISK PLAN FOR KHM 2010-2020. 

 

Hovedpunktene fra diskusjonen om ny strategisk plan for KHM: 

 Styreleder og Holte mente begge at strategisk plan bør være på 

maksimum 2 sider.  

 Styreleder synes at KHM bør ha et høyere ambisjonsnivå enn UiO når 

det gjelder form og innhold. KHM bør bare ha ett hovedmål eller ett 

overordnet strategisk mål slik UiO har på sin første side. For øvrig bør 

vi kun ha underordnede ”mål”. Målene må omformuleres  fra at  

”.. KHM skal bli..” til ”…KHM er…”. Målet er ikke at vi skal bli, 

målet er at vi faktisk har blitt.   

 Heinert tok til orde for at det bør formuleres et kort og fyndig 

overordnet strategisk mål, og det må være målbart.  

 Solli påpekte at det må framgå at vår samlingsforvaltning er 

forskningsbasert, og at dette også gjelder de samlingene som ikke er i 

fokus gjennom ”Faglig prioritering”. Hvilke samlinger dette gjelder 

bør kanskje spesifiseres. Museumsdirektøren repliserte at bredden av 

vitenskapelig ansatte bør avspeile alle de større samlingene til museet. 

Styreleder påpekte at dette også har sammenheng med rekruttering. 

Disse momentene er viktig å ta med seg når det gjelder SFF innenfor 

vikingtid. Et SFF må gi positiv virkning for annen forskning ved 

KHM,”…vikingtid må være vår trojanske hest…”. Planen bør 

tydeliggjøre faglige prioriteringer/nedprioriteringer. 

 Glørstad bemerket at det bør sies noe om forholdet mellom 

administrativt nivå og faglig nivå. Høy faglig aktivitet har også en 

administrativ side.  

 Hvordan følge opp målsetningene? Flere mente det må følge en 

handlingsplan, for eksempel hvert 3. år. Museumsdirektøren så ikke 

behovet for ytterligere planer, da vi nå har en rekke planer som styrer 

vår virksomhet. Strategisk plan må heller følges opp i årsplanene. 

Heinert foreslo at det i hvert fall settes opp noen milepæler for å sikre 

oppfølging og gjennomføring. Styreleder ba administrasjonen om å 

vurdere nærmere hvordan oppfølging skal sikres, og videre hva som 

vil være kjennetegnene på om målene er nådd. 

 

Styret ønsket et nytt utkast til ”Strategisk plan” til diskusjon i neste 

styremøte 11. juni. Sluttbehandling av planen gjøres i første styremøte 

etter sommeren. 

 

 

Oslo, 11. juni 2010 

      Eilif Holte 

                       Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 


