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PROTOKOLL FRA MØTE NR. 4/10 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt fredag 11. juni 2010, kl. 9:15-12.15,  St. Olavsgt. 29, 1. etg.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Arne Røkkum, Håkon Glørstad, Anne Beate 

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

Mamre.  

Forfall: Brit Solli, Arne Bugge Amundsen, Signhild Jenny Stave Samuelsen 

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

 

  

Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 

A. Protokoll fra styremøte 30.04.2010 

 

Protokollen ble godkjent. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 

 

a) Tertialrapport KHM m/lederkommentar 

Tertialrapporten gir ikke grunnlag for å endre årsprognosen. Utfordringen 

videre er om vi oppnår budsjettert frikjøp av egne ansatte, noe resultatet for  

3. tertial vil indikere. Det var spørsmål fra styret om KHM får dekket alle 

kostnader knyttet til utgravningsvirksomheten. Museumsdirektøren orienterte 

om at det er plukket ut enkelte prosjekter som skal følges opp spesielt for å 

avklare dette. 

 

b) Forslag til fordeling fra UiO til enhetene 2011  

KHM er blant budsjettvinnerne ved UiO. I henhold til ny strategisk plan for 

UiO skal det satses særskilt på museene, og det er bakgrunnen for å avsette  

10 mill pr år i tiårsperioden til museene. De fem første årene blir det en 

skjevdeling med 3 mill kroner til KHM, og 7 mill kroner til NHM. 

Småforskmidlene blir ikke øremerket heretter, men legges inn i 

basisbevilgningen. NFR-midlene som har fulgt småforskmidlene vil 

sannsynligvis bli opprettholdt, enten som overføring fra NFR, eller direkte fra 

KD. 

 

c) Økonomiske føringer fra økonomidirektør, UiO 

Departementet har bevilget 5 mill kroner ekstra til UiO for 2010 til sikring og 

bevaring av samlinger. KHM får 2,5 mill kroner av disse, men med sterke 

føringer fra UiO sentralt om at det skal bidra til å redusere underskuddet, ikke 

til å igangsette nye tiltak. 



2 

 

 

d) Tilskudd fra Anders Jahres Humanitære stiftelse til Gokstadprosjektet 

Dette prosjektet ligger nå an til å ha en samlet økonomisk ressurs på 8,5 mill 

kroner, og er i samsvar med KHMs vikingtidssatsning. 

 

e) Søknader til NFR om forskningsmidler til KHM 

EAA:  Hvis søknader til ulike offentlige instanser ikke slår til, må det arbeides 

med sponsorfinansiering.  

I tillegg til prosjektene som er nevnt i vedlegget, pågår det et forprosjekt 

knyttet til digitalisering av topografisk arkiv. Det vil i etterkant bli søkt om 

midler til et hovedprosjekt for alle 5 universitetsmuseene. 

 

f) Status byggesaken 

Lokalisering av nytt museum er nå kun et politisk spørsmål. 

 

g) Flytting av konserveringsseksjonens arkeologiske laboratorium til Gydas 

vei 8. 

Saken må forelegges styret som en vedtakssak. Styret ønsker at 3 alternativer 

utredes som grunnlag for styrets beslutning, basert på løsningsuavhengige 

kriterier. Disse 3 er: 1) Opprettholde dagens laboratorium i brakka,  

Fredriksgt 3, 2) Laboratorium innredes på Økern, 3) Gydas vei 8. 

 

h) Professor Kristian Kristensen utnevnes til æresdoktor i 2011. 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 
ORDINÆRE SAKER:  

 

S 06/10 Repatriering av menneskelig skjelettmateriale til New Zealand  

 

 Museumsdirektøren orienterte om saken. Et forslag fra et styremedlem om å 

erstatte ordet ”repatriering” med ”tilbakeføring” ble bifalt av styret. 

 

Det arbeides for øvrig med et policydokument som skal omhandle KHMs 

holdning ved framtidige saker omkring tilbakeføring av menneskelig 

skjelettmateriale. Dette vil bli framlagt for styrebehandling senere. 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til museumsdirektørens forslag om at et menneskekranium av 

maoriopprinnelse, med katalognummer EM 36110, tilbakeføres til New 

Zealand gjennom Te Papas Karanga Aotearoa Repatriation programme. 

 

S 07/10 Møteplan høsten 2010 

Styret ønsker at administrasjonen kommer med konkrete forslag til møtedatoer 

på neste styremøte 27.8.2010. 
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DRØFTINGSSAK 

 

S08/10  Strategisk plan 2010-2020 

  Styret hadde flere merknader til det framlagte forslaget. Noen av disse var: 

- Ikke godt nok som styringsverktøy – må konkretiseres mer 

- Vage målformuleringer. Mål = tilstand 

- Klargjøre hva som er mål/strategi/premiss 

- Mindre detaljer og tydeligere på det overordnete 

- Målene må inn i innledningen 

 

Styret foreslo et eget styreseminar for å bearbeide planen i fellesskap. 

Dato for dette er satt til 16.08.2010, kl 0915 – 1500, sted: KHM. 

Administrasjonen bearbeider den foreliggende planen, og sender ut en revidert 

utgave til styremedlemmene omkring 01.08.2010. 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 11. juni 2010 

      Eilif Holte 

                       Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 


