
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 1/11 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt mandag 4. februar 2011, kl. 9:15-12.30,  St. Olavsgt. 29, 1. etg.  

 

Til stede: 

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

Arne Bugge Amundsen), Vegard Vike, Kjersti Ellewsen, Kim. O. 

Kantardjiev,  Mari Olsen Mamre (for Mari Helén Varøy) 

Forfall: Anne Beate Hovind  

 

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

(referent). 

  

 

Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 

A. Protokoll fra styremøte 29.11.2010. 

 

Protokollen ble godkjent. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren. 

 

a) Styringsmøte mellom KD, UiO og universitetsmuseene, vedlegg. 
Museumsdirektøren orienterte. 

 

b) Disponeringsskriv 2011, vedlegg. 

Skrivet angir UiO-ledelsens signaler og rammer for disponeringen av 

KHMs bevilgning 2011. Styret knyttet følgende kommentarer til 

disponeringsskrivet: 

- Det forutsettes at UiOs andel av KDs avsetning til samlinger og 

bevaring (10 mill. kr.) fordeles likt mellom KHM og NHM. 

- Feilopplysning om KHMs disponering av stipendiathjemler må rettes 

opp, og systemet som produserer statistikkfeil pga. registreringsdato 

må korrigeres. 

- Nytt vitenskapelig utstyr til Konserveringsseksjonen bør prioriteres i 

innspillet til budsjett/årsplan 2012 som skal leveres innen 1. april 2011. 

 

c) Besøkstall Vikingskipshuset og Historisk museum 2010. 
Statistikken viser en samlet økning av besøkstallene ved Vikingskipshuset 

på 8 % sammenlignet med 2009; for Historisk Museum er det en samlet 

økning på 6 % sammenlignet med 2010. Medlemmet Glørstad etterlyste et 

system for registrering av publikumsbesøk ved arkeologiske utgravninger. 

Styret var enig i at et slikt system burde komme på plass, og at 

besøkstallene burde synliggjøres i den ordinære besøksstatistikken. 

Oppfølging: Administrasjonen drøfter praktiske løsninger med 

Fornminneseksjonen 



 

  

d) Virksomhetsrapport 3. tertial (ettersendt). 

Rapporten danner grunnlag for økonomidialogmøte med UiO-ledelsen 7. 

februar 2011. Rapporten viser at KHM er på riktig vei i arbeidet med 

nedbygging av det akkumulerte underskuddet. Regnskapet for 2010 viser 

et isolert overskudd på 2,5 mill. kr.  

 

e) Forskningsstrategier ved KHM, vedlegg. 

Museumsdirektørens notat av 17. desember 2010 oppsummer 

hovedprioriteringer, ressurser og virkemidler i KHMs forskningssatsing. 

Styret knyttet kommentarer til policy for oppfølging av KHMs 

stipendiater, herunder spørsmål om KHM-koordinator for hver stipendiat 

og om midtveisevaluering for stipendiatene. Oppfølging: Spørsmålene tas 

opp på nytt på neste styremøte i tilknytning til behandlingen av sak om 

avslutningsstipend for stipendiatene. 

 

f) Status reguleringsplan KHM – Bjørvikaalternativet, vedlegg. 

Vedlagte notat av 07.01.11 fra Statsbygg gir en oppdatert status for ulike 

sider ved reguleringsarbeidet for nytt KHM-museum i Bjørvika, herunder 

Jernbaneverkets planer for ny jernbanetrasé (Follobanen), Oslo kommunes 

planer for opparbeidelse av Bispegata og Riksantikvarens innsigelser 

knyttet til tomtevalg og siktlinjer. Museumsdirektøren ga en supplerende 

orientering. Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

g) Seksjonsleder Etnografisk seksjon. 

Museumsdirektøren orienterte om valget av professor Øivind Fuglerud 

som seksjonsleder ved Etnografisk seksjon for inntil 1 år, og arbeidet med 

å skape økonomisk grunnlag for en ny seksjonslederstilling ved ES fra 

2012. Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

h) Styret som tilsettingsmyndighet for seksjonsledere, vedlegg.  
Avdelingsdirektøren orienterte om det pågående arbeidet for å tydeliggjøre 

fellesreglementet for de to UiO-museene når det gjelder 

tilsettingsmyndighet for museenes seksjonsledere. Administrasjonen er i 

dialog med UiO sentralt v/OPA for å klargjøre om det kan etableres som 

fast ordning at alle seksjonsledere tilsettes av styret ved museene, 

subsidiert at seksjonslederstillinger med krav til førststillingskompetanse 

tilsettes av styrene. Styret ga sin tilslutning til målsetningen om styret som 

tilsettingsmyndighet for alle seksjonslederstillinger. 

 

i) Romfolket og KHM - utenriksministerens redegjørelse 
Historisk museum var i fjor arena for den internasjonale ROM-dagen; 

arrangementet vil bli gjentatt i år. I en redegjørelse til Stortinget fremhevet 

utenriksministeren nylig KHMs samarbeid med ROM-organisasjonene 

som et eksempel til etterfølgelse når det gjaldt samarbeid mellom norske 

myndigheter og ROM-folkets organisasjoner. 

 

 

 



j) Ny utstilling i Historisk museum 

En utstilling om australsk aboriginerkunst, ”We paint the Stories of our 

Culture”, ble åpnet i Historisk museum 3. februar. Utstillingen baserer seg 

på feltarbeidet til KHMs stipendiat Maria Øien. 

 

k) Historisk Shopping 

KHM arbeider med utvikling av et nytt formidlingskonsept gjennom 

eksponering av museumsgjenstander i utvalgte Oslo-butikker - ”Historisk 

Shopping”.  

 

l) Stillingen som ny museumsdirektør ved KHM 

Det hadde meldt seg 8 søkere til stillingen som ny museumsdirektør ved 

søknadsfristens utløp, hvorav 5 har anmodet om ikke å få sitt navn 

offentliggjort. Styret vil, som innstillingsmyndighet, få seg saken forelagt 

når den sentrale prosessen i regi av rekrutteringsbyrå og intervjuutvalg er 

avsluttet. 

 

m) Møte med UiO-ledelsen 

Det er berammet et eget møte mellom KHM v/styreleder og 

museumsdirektør og UiO-ledelsen v/prorektor og ass.universitetsdirektør. 

Møtet vil behandle en del prinsipielle spørsmål rundt samspill og 

fullmaktsfordeling mellom KHM og UiOs sentraladministrasjon.  

 
 
ORDINÆRE SAKER:  

 

 

S 01/11 PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE 

INNENFOR SOSIALANTROPOLOGI, SØKNADSRUNDEN 2009 

  Saksdokument: 

1. Innstilling fra museumsdirektøren 

2. Oppnevning av sakkyndig komité, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 

Universitetet i Bergen 

3. Sakkyndig komités vurdering av 08.11.10 

4. Søknad om opprykk til professor av 14.09.2009 

 

Vedtak: 

 Styret ved Kulturhistorisk museum tildeler Kjersti Larsen personlig opprykk til 

professor innenfor fagområdet sosialantropologi. 

 Det forutsettes at Larsen har gjennomført kurs i universitetspedagogikk eller 

annen pedagogisk utdanning som gir pedagogisk basiskompetanse. Dersom 

hun ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, forutsettes det at hun 

skaffer seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. 

 

  

S 02/11 AVVIKLING AV ORDNINGEN MED OMGJØRING AV STILLINGER 

FRA FØRSTEKONSULENT/SENIORKONSULENT TIL FORSKER 

VED KHM ETTER SØKNAD 

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat fra museumsdirektøren av 25.01.2011 

2. Styresak S 24/04 



3. Styresak S 02/05-1 

4. Retningslinjer for søknad, vurdering og tilsetting uten forutgående 

kunngjøring i stilling som forsker SKO 1108 av 30.06.2005 

5. Brev av 01.08.2005 til aktuelle første- og seniorkonsulenter 

 

Vedtak: 

 Styret opphever ordningen med omgjøring etter søknad fra førstekonsulent 

1408/seniorkonsulent 1363 til forsker 1108 i henhold til vedtak som tidligere 

er fattet i KHMs styre 10.12.2004 og 21.01.2005 og retningslinjer fastsatt av 

museumsdirektøren 30.06.2005. Unntak gjøres for to søkere hvor det allerede 

er igangsatt bedømmelse. 

 

 

S 03/11 FORSKNING I FELLESKAP – FORSKNINGSSATSNING I 

ARKEOLOGI VED UNIVERSITETSMUSEENE 

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat fra museumsdirektøren av 26.01.11 

2. KHMs egeninnsats Forskning i fellesskap 2010-2015 

3. Universitetsmuseenes felles søknad til NFR med tittel “Forskning i 

felleskap – Forskningssatsing i arkeologi ved universitetsmuseene”. 

 

Vedtak: 

 Styret tar fremlagte dokumenter om KHMs bidrag i universitetsmuseenes felles 

forskningssatsing til etterretning. 

 

 

 
EVENTUELT 

 

Offentlighet i behandlingen av søknader om professoropprykk: 

I tilknytning til behandlingen av saken om professoropprykk for Kjersti Larsen (jfr. Sak S 

01/11) ble det fra styrets side stilt spørsmål ved om ikke den sakkyndige bedømmelsen av 

opprykkssøknadene burde vært unntatt offentlighet, og saken sendt ut til styret i ”blå mappe”. 

Det ble konstatert en viss usikkerhet rundt sakens juridiske sider. Styret ber derfor 

administrasjonen klargjøre saken i samråd med OPA, og melde tilbake til styret. 

 

 

 

Oslo, 25. februar 2011 

       

 

Eilif Holte 

                       Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 

 


