
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 9/11 I  KULTURHISTORISK 
MUSEUMS  STYRE 
 
 
Møtet ble avholdt fredag 12. desember 2011 kl. 9:15-12.00 i St. Olavsgt. 29  
 
Til stede: 
Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Brit Solli, Håkon Glørstad, Vegard Vike, Tom 

Heibreen, Arne Bugge Amundsen, Helge Godø, Ingeborg Marie Østby 
Laukvik, Alexander Smith Hald 

 Fra administrasjonen: Rane Willerslev (med tale- og forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen 
(referent), Renate Salomonsen (sakene S 22/11 og S 23/11). 

 
 
Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 
A.1 Protokoll fra styremøtet 11.11.2011, 

Sak S 20/11, strekpunkt 2: ”vekttallsproduksjon” endres til ”produksjon av 
publikasjonspoeng”. 

 
A.2 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 07.12.11, 

Petter Eri Sørby, og ikke Ingeborg Marie Østby Laukvik, var den ene av de to 
studentrepresentantene i møtet.  

 
Protokollene ble godkjent med disse endringer. 
 

 
B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 
 

a) Besøkstall Vikingskipsmuseet og Historisk museum pr. 31.11.11 (vedlegg) 
Det er en samlet økning i museets besøkstall på 9 % sammenlignet med 
fjorårets tall. Økningen skyldes hovedsaklig gode besøkstall ved 
Vikingskipshuset, men Ötziutstillingen ved Historisk museum høsten 2011 
har også bidratt til økningen. 
 

b) Notat om KHMs økonomiske situasjon av 16.11.11 (vedlegg). 
Aktuelle notat, stilet til UiOs ledelse, fremstilte den nye 
museumsdirektørens overordnede vurdering av KHMs økonomiske 
situasjon, og de planlagte grep for utbedringen av denne. Styret ga sin 
tilslutning til notatets analyser og løsningsforslag, og understreket ellers 
viktigheten av at en i all videre budsjettering bygger inn grundige 
risikoanalyser og ”worst case-scenarier”. 
 

c) Ny incentivbasert modell for fordeling av forskningsmidler (vedlegg) 
 



d) Utstillingsprosjekt med oppstart 1. januar 2012 
 

Orienteringssak c) og d) gjelder sentrale punkter i museets nye strategi, og er 
konkretisert og fulgt opp i KHMs årsplan 2012-2014 (jfr. sak S 22/11). 
 
e) Tilstanden for det alunkonserverte gjenstandsmaterialet fra Osebergskipet 

(vedlegg).  
Tilstanden for det alunkonserverte materialet er verre enn tidligere antatt. I 
samarbeid med UiO sentralt arbeides det nå for å sikre finansiering for en 
snarlig og fullstendig 3D-dokumentasjon av gjenstandsmaterialet, og for et 
lengervarende forskningsprosjekt om bevaringsmetoder. 
 

f) Valg av nytt KHM-styre 2012-2015. 
Det vil bli holdt valg på nye styrerepresentanter fra de KHM-ansatte i 
januar 2012 (to vitenskaplige og to teknisk-administrative). Styreleder og 
de to øvrige eksterne representantene oppnevnes av rektor. 
Studentparlamentet oppnevner sine to representanter for 1 år av gangen. 
Nytt styre må være på plass før første styremøte i 2012 (3. februar). 

 
 
ORDINÆRE SAKER:  
 
Tilsettingssaker skal behandles konfidensielt. 
 
 
S 22/11 ÅRSPLAN 2012-2014 
  Saksdokument: 

1. Notat fra avdelingsdirektøren av 04.12.2011 
2. Forslag til Årsplan 2012-2014   

Styrets behandling: 
Det ble knyttet en rekke kommentarer og endringsforslag til årsplansteksten. 
Det var enighet om at administrasjonen innarbeider disse i en endelig versjon 
som oversendes UiO innen fristen 15.12.11, og som fremlegges styret for 
endelig godkjenning 3. februar 2012. 
Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til Årsplan 2012-2014 med de 
endringer som fremkom i møtet. Den endelige versjonen av Årsplan 2012-
2014 fremlegges styret for godkjenning 3. februar 2012. 

 
 
S 23/11 FORELØPIG BUDSJETT FOR 2012 - FORUTSETNINGER OG 

PROBLEMSTILLINGER I DET VIDERE ARBEIDET MED 
BUDSJETT 2012 OG LANGTIDSBUDSJETT 2012-2016 

  Saksdokument: 
1. Fremleggsnotat av 05.12.2011 
2. Budsjettabeller med kommentarer 

Styrets behandling: 
Det ble i møtet fremlagt korrigerte tabeller som viste et budsjett med isolert 
budsjettbalanse for 2012. Det ble likevel ansett nødvendig å arbeide videre 
med enkeltelementer i budsjettet etter fristen for UiO-innlegging 15. 12.2011.  



Administrasjonen ba derfor om styrets fullmakt til å sluttføre arbeidet med 
endelig budsjett 2012 i perioden frem til årsavslutning 2011 (medio januar-
12), og å fremlegge dette i form av en prognosejustering på styrets møte 3. 
februar 2012. Når det gjelder langtidsbudsjettet 2012-2016, vil det ligge 
utfordringer i å lykkes med målsetningen om budsjettbalanse innen 2014.  
Med basis i ovennevnte og på grunnlag av en innledende presentasjon av 
KHMs økonomileder, foretok styret en overordnet drøfting av KHMs budsjett 
2012 og utfordringene for LTB-perioden 2012-2016. Det ble bl.a. gitt 
følgende kommentarer: 
- Styrets tidligere forutsetning om lav risikotaking i budsjetteringen av de 

variable inntektskildene (inntekter forrretningsdrift og overheadinntekter) 
fastholdes. Risikoanalyser må bli en fast del av budsjetteringsarbeidet. 

- Det er ønskelig å få utarbeidet mer nøyaktige stipuleringer av 
årsvekstutviklingen i LTB-perioden 2012-2016, fordelt på vitenskapelige 
og teknisk-administrative stillinger, og med nærmere tall for de 
økonomiske effektene ulike opp-/nedbemanninger. 

- Det må satses maksimalt på å få økonomiske effekter ut av de nye 
dynamiske tiltakene i den nye årsplanen (incentiver for økt publisering, 
nye publikumsvennlige utstillinger). 

- Det må arbeides systematisk med forbedret utnyttelse av 
inntjeningspotensialet som ligger i de store besøkstallene ved 
Vikingskipshuset. 

- Det løpende arbeidet mot KD og UiO for styrket finansiering av museet 
må fortsette (herunder endring av fordelingsnøkkel UiO-midler nye 
basisutstillinger). 

Kommentarene tas med i det videre arbeidet med budsjett 2012 og 
langtidsbudsjett 2012-2016. 
 
Vedtak: 
1) Styret viser til kommentarer gitt i møtet og gir museumsdirektøren 

fullmakt til å fastsette endelig 2012-budsjett innen fristen 15. desember 
2011. 

2) Budsjettet fremlegges styret for etterskuddsgodkjenning på styremøtet  
3. februar 2012; endringene legges inn som justeringer av prognose/LTB. 

3) Administrasjonen jobber videre med kvalitetssikring av prognose/LTB 
2012-2016, og fremlegger denne for godkjenning på styremøtet 3. februar 
2012. 
 

 
S 24/11 OMGJØRING AV FORSKERSTILLINGER (SKO 1109) TIL 

FØRSTEAMANUENSISSTILLINGER (SKO 1011) VED KHM 
Saksdokument: 
Fremleggsnotat fra museumsdirektøren av 05.12.11 
Div. saks- og styrenotater fra 2004-2005 vedrørende omgjøring fra 
saksbehandlerstillinger til forsker 1108/1109. 
Styrets behandling: 
Saken ble drøftet med utgangspunkt museumsdirektørens fremleggsnotat samt 
saksnotatene vedr. tidligere omgjøringsordning. 
   



Vedtak: 
Styret viser til museumsdirektørens fremleggsnotat og gir sin tilslutning til 
forslaget om omgjøring av KHM-stillinger som forsker SKO 1109 til stillinger 
som førsteamanuensis SKO 1011. Styret gir også sin tilslutning til 
forutsetninger og praktiske prosedyrer, slik disse er formulert i 
fremleggsnotatet. 
 
Vedtatt mot 1 stemme (B. Solli).  
Representanten Glørstad erklærte seg innhabil, og deltok ikke i avstemningen. 

 
 
S 25/11 PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE 

INNENFOR FAGOMRÅDET NORDISK ARKEOLOGI 
  Saksdokument: 

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 24.11.11 (vedlegg) 
2. Oppnevning av sakkyndig komité (vedlegg) 
3. Sakkyndig komités vurdering av 10.10.11 (vedlegg) 
4. Søknad om opprykk til professor av 07.09.10 

 
Vedtak: 
Styret ved Kulturhistorisk museum viser til sakkyndig komités vurdering og 
museumsdirektørens innstilling, og tildeler Håkon Glørstad personlig opprykk 
til professor innenfor fagområdet nordisk arkeologi. 

 
 
S 26/11 TILSETTING I FORSKERSTILLING (SKO 1108) VED 

FORNMINNESEKSJONEN – VIKARTIAT 01.01.12-31.12.15 
  Saksdokument: 

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 29.10.11 (vedlegg) 
2. Framlegg fra intervjukomité av 21.11.11 (vedlegg) 
3. Sakkyndig komités vurdering av søkerne av 27.10.11 (vedlegg) 
4. Søknad med CV fra innstilte søkere (vedlegg) 
5. Kunngjøringstekst (vedlegg) 

 
Vedtak: 
Styret ved Kulturhistorisk museum viser til museumsdirektørens innstilling og 
tilsetter Axel Johan Mjærum i vikariatet som forsker 1108 ved 
Fornminneseksjonen. 

 
 
S 27/11 MØTEPLAN VÅREN 2012 

Styret fastsatte følgende møteplan for våren 2012: 
 
Fredag 3. februar 
Fredag 27. april 
Fredag 8. juni  

 
 
 
 



EVENTUELT 
 
Styreleder Eilif Holte viste til at innværende møte var nåværende styres siste møte, og takket 
for god innsats gjennom fire år. 
 
 
Neste møte: 3. februar 2012.  
 
 
 
Oslo, 11. januar 2012 

 
Eilif Holte 

                       Styreleder  
Rane Willerslev 

Museumsdirektør 
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