
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 6/10 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt mandag 25. oktober 2010, kl. 9:15-12.30,  St. Olavsgt. 29, 1. etg.  

 

Til stede: 

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

Amundsen, Anne Beate Hovind, Tom Heibreen, Kjersti Ellewsen, 

Mari Helèn Varøy, Kim. O. Kantardjiev  

Fra administrasjonen: Egil Mikkelsen (med tale- og forslagsrett); Karsten Aase-Nilsen 

(referent). 

 

Konstituering:  Det er nå valgt vararepresentanter for studentrepresentantene: 

Mari Olsen Mamre og Anders Rindal   

 

 

 

 

 

Sakskart: 
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 
 

A. Protokoll fra styremøte 27.08.2010. 

 

I tilknytning til behandlingen av ”Sak S11/10 Forslag om innføring av 

inngangspenger ved Historisk Museum fra 2011” ble det etterlyst en vedtaksmessig 

oppfølging av prinsippet om gratis adgang for UiO-studenters barn, som 

styremedlemmet Varøy mente det var enighet om på styremøtet 27.08.10. 

Museumsdirektøren fremholdt at det i så fall kun vil være behov for en slik 

presisering for Vikingskipshuset, siden gratis for alle barn under 16 år ved Historisk 

Museum allerede ligger inne i vedtaket fra forrige styremøtet. 

 

Styret gjorde på dette grunnlag vedtak om å tilføye følgende til styrevedtaket i Sak 

S11/10: 
 

”I tillegg vedtok styret at dagens ordning med gratis adgang på Vikingsskipshuset for 

UiO-studenter utvides til også å gjelde deres barn under 16 år.” 

  

Protokollen ble godkjent med denne endringen. 

 



B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren. 

 

a) Besøkstall pr. 30.09.2010, vedlegg. 
Statistikken viser en samlet økning av besøkstallene ved Vikingskipshuset 

på 5 % sammenlignet med september i fjor; for Historisk Museum er det 

en samlet nedgang på 1 % sammenlignet med de akkumulerte 

besøkstallene pr. september 2009. Det ble orientert om en nylig inngått 

avtale med busselskapet HMK, som vil innebære en betydelig økning av 

besøkstallene ved VSH i hele vintersesongen. 

 

b) Tertialrapport for 2. tertial 2010 for KHM, vedlegg. 

Rapporten legger til grunn prognoser og langtidsbudsjettall som gir et 

isolert overskudd på ca. 2 mill. kr. for 2010 og et samlet overskudd på 1,4 

mill. kr. i 2014. En del ventede positive endringer både på inntekts- og 

utgiftssiden gjør det sannsynlig at KHMs budsjett vil kunne være i balanse 

allerede i 2012-2013.   

 

c) UiOs brev til Kunnskapsdepartementet om lokalisering av nytt KHM, 

vedlegg. 

Styremedlemmet Ellewsen var kritisk til enkelte formuleringer i brevets 

vedlegg 3 og den interne utredningsprosessen rundt flytting av 

vikingskipene som ble gjennomført våren 2010.  

 

d) KHMs høringsuttalelse til Riksantikvarens Strategiske Plan 2010-

2020, vedlegg. 

Høringsuttalelsen har et særlig fokus på sammenhengen mellom 

kulturminneforvaltning og forskningsstrategisk satsing ved 

universitetsmuseene. Styret uttrykte anerkjennelse for høringsuttalelsens 

høye kvalitet. 

 

e) Statsbudsjettet og konsekvenser for KHM, vedlegg. 

Statsbudsjettet avsetter 10 mill. kr. til universitetsmuseenes REVITA-

virksomhet, hvorav en sannsynlig tildeling til KHM er på 2,5 mill. kr. Det 

varsles ellers om en snarlig beslutning i spørsmålet om lokalisering av 

KHMs nye museumsbygg. 

 

f) Endring av forskrifter for bedømmelseskomité for opprykk til 

professor, vedlegg.  

Endringen innebærer at enhetene selv skal oppnevne 

bedømmelseskomiteene for søknader om professoropprykk, og at 

ordningen med nasjonale bedømmelseskomiteer faller bort. 

Bedømmelseskriteriene i seg selv endres ikke. For KHMs del foreligger 

det to opprykkssøknader som skal behandles etter det nye regelverket. 

 



g) Utlysning av stillingen som museumsdirektør ved KHM, vedlegg. 

Et førsteutkast til kunngjøringstekst er utarbeidet av OPA, og ble delt ut i 

møtet. Teksten skal bearbeides videre av en egen intervjukomite, hvor 

styreleder Holte og styremedlemmet Solli er medlemmer fra KHMs side. 

KHMs styre vil få saken til behandling som formell innstillingsmyndighet 

når listen over søkere foreligger. Styret var særlig kritisk til at teksten 

opererer med professorkompetanse som absolutt krav, fordi dette vil kunne 

avskjære kandidater  med god ledererfaring og solid museumsbakgrunn fra 

å søke. Krav om førstestillingskompetanse bør derfor være tilstrekkelig 

som formelt kompetansekrav. Styret ba KHMs to representanter i 

intervjukomiteen videreføre dette synspunktet. 

 

h) IR-rapport om ”Fullmakter - ansvar - roller - myndighet” ved UiO, 

vedlegg.  

Rapporten påpeker en del uklarheter i ansvars- og myndighetsfordelingen 

internt ved UiO. Et særlig kritisk punkt er ansvarsfordelingen og 

samhandlingen mellom de sentrale fagavdelingene og linjeledelsen på 

fakultets-/museumsnivå. Ved KHM vil saken i 2011 bli fulgt opp gjennom 

utarbeiding av stillingsbeskrivelser for seksjonslederne; det tas også sikte 

på å forelegge styret et forslag til administrasjonsreglement med utfyllende 

bestemmelser til gjeldende fellesreglement for universitetsmuseene. 

 

i) Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet 

Rapporten påpeker svakheter i oppfølgingen av vernearbeidet ved UiO, og 

har gitt pålegg om iverksetting av tiltak for bedring av dette. Det arbeides 

med oppfølging av rapportens pålegg både sentralt og lokalt ved UiO. En 

større felles arbeidsmiljøundersøkelse planlegges gjennomført i 2012. 

KHMs oppfølging vil bli omtalt i Årsplan 2011-2013. 

 

j) Stillingen som samlingsansvarlig for KHMs middelalderkunst 

KHM har mottatt et brev fra fagpersonale med tilknytning til nordiske 

universiteter og museer med anmodning om tilsetting i den ledige 

stillingen som samlingsansvarlig for KHMs middelalderkunst. KHM har 

kommentert brevet i et eget tilsvar. 

 

k) KDs forslag til museumsindikatorer 

Etter en lang prosess har Kunnkapsdepartementet utarbeidet et forslag til 

spesifisering av målekriteriene for foreliggende resultatindikatorer for 

universitetsmuseene. Forslaget bygger i stor grad på faglige innspill fra 

universitetsmuseene selv.  

   

l) Avaldsnesprosjektet 

KHM har etter 1,5 års saksbehandlingstid fått godkjenning fra 

Riksantikvaren til å gjennomføre den store forskningsgravningen på 

Avaldsnes i Rogaland. Prosjektet er noe redusert i forhold til opprinnelig 

søknad, men likevel slik at det kan gjennomføres med stor faglig kvalitet. 

Prosjektet vil stå sentralt i KHMs vikingtidssatsing. Arkeologisk museum i 

Stavanger (AmS) vil være en viktig samarbeidspartner. 
 



ORDINÆRE SAKER:  

 

S 14/10 STRATEGISK PLAN 2010-2020   

Saksdokumenter: 

1. Utkast til Strategisk plan for KHM 2010-2020. 

2. Utkast til Strategisk plan for KHM 2010-2020 - med tiltak.  

 

Styrets behandling: 

Strategisk plan 2010-2020 ble fremlagt styret for endelig behandling. I 

samsvar med beslutning i styremøtet 27.08.10 ble det lagt til grunn at kun 

versjonen uten tiltak skulle realitetsbehandles av styret. 

Det ble gjort følgende endringer i teksten: 

- S. 2, 4 avsn.4. setn.: endret formulering av setning: ”Gjennom 

digitalisering av alle samlingene og det tilhørende 

dokumentasjonsmaterialet skal dette være grunnlaget for forskning, 

formidling og forvaltning.” 

- S. 5, KHM-strategi, 4. pkt.: endret formulering: ”Videreutvikle 

formidlingsvirksomheten overfor skolen for å motivere til økt interesse for 

forskning og for universitetet” 

Styret presiserte også at planens punkter om ”KHM i Bjørvika” vil måtte 

justeres dersom det fattes en annen lokaliseringsbeslutning for museet enn 

dette. 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til Strategisk Plan 2010-2020 

med de endringer som ble foretatt i møtet. 

 

 

S 15/10 INDIKATORER FOR KHM – OPPFØLGING AV STRATEGI 2020 

 Saksdokumenter:   

1. Notat av 15.10.2010 

2. Innspill KHM-indikatorer ”Strategi 2020”. 

 

Styrets behandling: 

Som del av oppfølgingen av Strategi 2020 har fakultetene og museene hatt en 

intern prosess rundt utvelgelsen av 3-5 indikatorer innenfor hver av de ”fem 

universitetene” i UiO-strategien. Museumsdirektøren og avdelingsdirektøren 

presenterte forslaget til indikatorer for KHM, slik ledergruppen hadde 

konkludert i sin anbefaling: 

Styret gjorde følgende endringer: 

- ”Et handlekraftig universitet”: indikatoren ”forbruk nybygg” tas ut. 

- ”Det gode universitet”: indikatoren ”prosentandel ledere med 

basiskompetanse i ledelse” byttes ut med ”avviksrapportering innen HMS” 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til indikatorer for KHM med de 

endringer som ble foretatt i møtet.  

 

 



S 16/10 NY FORSKERSTILLING VED FORNMINNESEKSJONEN   

  Saksdokumenter: 

1. Innstilling fra museumsdirektøren 

2. Kunngjøringstekst 

3. Sakkyndig vurdering 

4. Melding om at stillingen blir trukket 

5. Søknader til stillingen. 

 

  Vedtak: 

 Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling vedr. innstilte nr. 1, 

Lars Pilø. For innstilte nr. 2 og 3 ber styret om at det foretas intervjuer, og at 

museumsdirektøren på dette grunnlag fremlegger en innstilling på nytt. 

   

 

 
EVENTUELT 

  

  Ingen saker. 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 22. november 2010 

      Eilif Holte 

                       Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 


