
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 2/12 I  KULTURHISTORISK 
MUSEUMS  STYRE 
 
 
Møtet ble avholdt fredag 27. april 2012, kl. 9:15-13.00 i St. Olavsgt. 29  
 
Til stede: 
Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Kjersti Larsen, Håkon Glørstad, Susan 

Braovac, Steinar Kristensen, Marit Melhuus, Ole Jakob Sunde, 
Ingeborg Marie Østby Laukvik, Petter Eri Sørbye. 

 Forfall: Alexander Smith Hald 
Fra administrasjonen: Rane Willerslev (med tale- og forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen 

(referent) 
 
 
Sakskart: 
 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 
A. Protokoll fra styremøtet 10.12. 2012. 

Feil i navnet til det nye styremedlemmet, Ole Jakob Sunde, og feil årstall 
under orienteringssak B.b. ble rettet opp. Protokollen ble godkjent med disse 
endringer.  

 
B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 
a) Besøkstall Vikingskipsmuseet og Historisk museum pr. 31.03.12 (vedlegg) 

Det er en samlet reduksjon i museets besøkstall på 8 % sammenlignet med 
tallene for 1. kvartal 2011. Reduksjonen skyldes hovedsaklig nedgang i 
besøkstallene ved Vikingskipshuset (-13 %). Ved Historisk museum er det 
en samlet økning på 14 %; den viktigste årsaken til dette er større omfang 
på besøket fra skoleklasser. Nedgangen på Vikingskipshuset gir foreløpig 
begrensede økonomiske følger, og er i noen grad kompensert av økte 
salgsinntekter fra museumsbutikken. Fortsetter trenden inn i 
hovedsesongen (mai til oktober), vil de økonomiske konsekvensene kunne 
bli mer alvorlige. Styret: Det er ønskelig med tabeller som viser 
langtidstrendene for utviklingen av besøkstallene. Administrasjonen bes 
forberede en sak for styret om dette. 
 

b) Forskningssøknader fra KHM fra 2012 og utover - status NFR- og EU-
søknader.   
Museumsdirektøren orienterte om det store antall NFR- og EU-/HERA-
søkander som har blitt sendt eller er under utarbeidelse fra en rekke 
konstellasjoner av KHM-forskere og eksterne samarbeidspartnere. KHM 
har tidligere aldri sendt av gårde et større antall NFR-/EU-søknader enn i 
år. Styret: Mulighetene for støtte fra store private stiftelser (også for 
bevaringsformål) bør utprøves. 

 



c) Museumsdirektørens delegeringsvedtak (vedlegg). 
Museumsdirektøren orienterte om sin tenkning rundt ledelsen av KHM og 
om vedtaket om delegering av fullmakter og arbeidsoppgaver til faglig 
nestleder, avdelingsdirektør og seksjonsledere. Styret: Orienteringen tas til 
etterretning. Det er opp til direktøren å bestemme hvordan han vil 
organisere arbeidet i museets ledelse, men det formelle og endelige 
ansvaret vil uansett ligge hos ham. Styret ber om at det fremlegges en egen 
sak som synliggjør de formelle rammene for styrets og direktørens arbeid, 
et fullmaktskart som viser lover, regler, avtaler samt UiO-prinsipper for 
styring, ledelse, rapportering og offentlighetsprinsipper. 

 
d) Riksrevisjonens gjennomgang av universitetsmuseenes 

forretningsvirksomhet (butikk- og billettsalget ved KHM og NHM). 
Avdelingsdirektøren orienterte om Riksrevisjonens gjennomgang av UiO-
museenes forretningsvirksomhet. Riksrevisjonen har påpekt mangler i 
rutinene for driften av butikkene. I UiOs svarbrev til RR er egne 
tiltaksplaner for oppretting av feilene beskrevet. KHM er i full gang med 
iverksetting av tiltakene, og vil etter planen være i havn innen 30. juni 
2012. Styret: Administrasjonen bes utarbeide et sammendrag av RR’s 
kritikkpunkter samt KHMs tiltak for oppfølging av disse, og fremlegge 
dette for styret.  

 
e) Museumsstatistikk 2011 (vedlegg).  

Den årlige museumsstatistikken til Kulturrådet viser nøkkeltall for KHMs 
produksjon 2011 på hele spekteret av museumsaktiviteter. Styret: 
Statistikken tas til etterretning. Det presiseres samtidig at statstikk av dette 
slaget primært bør presenteres i sammenheng med saker eller forslag 
museumsdirektøren ellers ønsker å fremme. 
 

f) Prosjekt ”Bygging av fullskala kopi av Osebergskipet” i Tønsberg - om 
prosjektet og KHMs bidrag.  
Det er gjort vedtak om støtte fra KHM til prosjektet med 50.000 kr. Det er 
senere stilt spørsmål ved vedtaket sett i lys av tidligere uavklarte forhold i 
samarbeidet mellom KHM og Osebergkopiprosjektet. Styret legger til 
grunn at det etableres klare faglige og økonomiske linjer i den videre 
håndteringen av denne sak.  

 
g) ”Saving Oseberg”-prosjektet for redning av Osebergfunnet (vedlegg). 

Det er utarbeidet en egen kronikk for trykking i Aftenposten om prosjektet 
for redning av Osebergfunnet og om søknaden om økonomisk støtte som 
er oversendt Kunnskapsdepartementet. Styret fremhevet viktigheten av at 
en kronikk om saken er blitt utarbeidet, men stilte spørsmål ved om 
tekstens fagterminologi kunne være et hinder for å nå fram til alle som 
ønsker å få kunnskap om prosjektet.   
 
  

 
 
 



ORDINÆRE SAKER:  
 
Tilsettingssaker skal behandles konfidensielt. 
 
 
S 06/12 VALG AV STYRETS NESTLEDER 

I følge museumsreglementets §4 velger styret selv sin nestleder blant de 
eksterne styremedlemmene. Styrelederen fremmet forslag om at professor 
Marit Melhuus, oppnevnt av rektor som representant for UiO-fakultetene, 
velges som styrets nestleder for kommende styreperiode. 

   
Vedtak: 
Styret velger Marit Melhuus som nestleder for perioden 2012-2015.  

 
 
S 07/12 AVTALE MELLOM KHM, FOLKEMUSEET OG SAMETINGET OM 

KHMs SAMISKE SAMLING 
  Saksdokument: 

1. Avdelingsdirektørens notat av 19.04.12. 
2. Oversendelsesbrev av 02.03.12 fra Arbeidsgruppen for tilbakeføring av 

kulturarv til de samiske museer. 
3. Rapport med utkast til avtale. 
4. Vedtak i Det akademiske Kollegium av 11.04.1951. 
Styrets behandling: 
Seksjonsleder ved Etnografisk seksjon, professor Øivind Fuglerud, ga en 
innledning om sakens forhistorie og hovedpunkter på bakgrunn av 
foreliggende innstilling (”Bååstede”) og avtaleutkast. Saken gjelder overføring 
av deler av KHMs samiske samling, deponert ved Folkemuseet fra 1951, til 
Sametinget og seks samiske museer. Styrets behandling er rådgivende overfor 
UiOs rektor, som må gi endelig godkjenning før avtalen kan signeres fra 
KHMs side  
Styret stilte flere spørsmål ved rapportens og avtaleutkastet innhold og 
forutsetninger, herunder særlig følgende: 
- Det er problematisk at avtalen mellom Folkemuseet, KHM og Sametinget 

synes å forutsette videre overføring til seks museer som pr. i dag ikke 
oppfyller de bevarings- og kompetansemessige krav som bør være til stede 
for at slik overføring skal kunne foretas. Det bør derfor bringes på bane om 
avtalen kan spesifiseres slik at den uttrykkelig kun blir en avtale mellom 
Sametinget og KHM/Folkemuseet. 

- Det fremstår som usikkert om den nødvendige finansiering av forutsatt 
klargjørings-, konserverings- og katalogiseringsarbeid ved de avgivende 
museer vil komme på plass (17,6 mill. kr.). Det bør undersøkes om 
sterkere garantier for dette kan etableres før endelig avtaleinngåelse. 

Styret fant med utgangspunkt i dette at grunnlaget for forsvarlig 
sluttbehandling av saken ikke var til stede i eksisterende møte. Styret ba derfor 
om at aktuell juridisk ekspertise ved UiO sentralt blir konsultert og at det 
foretas videre klargjøringer av spørsmålene stilt i styremøtet. Saken 
fremlegges så styret på nytt i et ekstraordinært møte i løpet av mai måned. 
 
 



Vedtak: 
Styret finner at forutsetningene for avtaleinngåelse på enkelte punkter er 
usikre, og utsetter saken til nødvendige tilleggsutredninger er foretatt. Saken 
sluttbehandles i ekstraordinært styremøte 15. mai 2012.  

 
 
DRØFTINGSSAKER:  
 
S 08/12 TANKESMIEN - FORSLAG, KONSEKVENSER, OPPFØLGING 
  Saksdokument: 

1. Avdelingsdirektørens notat av 19.04.12. 
2. Tankesmiens endelige rapport 
3. Arbeidet med funksjonsanalyse for KHM - status pr. ultimo april 2012 
4. Prosjekt ”Utredning av konsept for nye basisutstillinger.” 
 
Styrets drøfting: 
Museumsdirektøren innledet til diskusjon om rapporten fra KHMs såkalte 
tankesmie:”Forskningsutvikling ved KHM”. Han fokuserte også på 
sammenhengen mellom tankesmiens ulike forslag og de to andre pågående 
eller planlagte prosessene - utredning nye basisutstillinger og arbeidet med 
funksjonsanalyse for KHM. Viktige overordnede føringer er: 
- Sterkere involvering av KHMs ansatte i alle deler av museumsarbeidet. 
- Nedbygging av skillene mellom fag/profesjoner og stillingskategorier. 
- Konsekvent gjennomføring av prinsippene om 50-50-fordeling på 

forskning og pliktarbeid i alle vitenskapelige stillinger. 
Styret ga en rekke kommentarer til tankesmirapportens forslag. Det ble særlig 
pekt på behovet for: 
- Konkretisering og tydeliggjøring: hva vil forslagene bety for den enkelte 

medarbeider, hvordan motivere denne til innsats og oppslutning. 
- Oppfølging i kommende plan- og strategidokumenter. 
Behandlingen i inneværende møte var styrets første overordnede diskusjon av 
det pågående arbeid med utvikling av nye strategier og endring av kultur og 
arbeidsformer ved KHM. Styret vil i kommende år få seg forelagt flere saker 
og saksfremlegg i tilknytning til oppfølgingen av dette arbeidet. 
 

 
 
S 09/12 LOKALISERING AV KHM 
  Saksdokument: 
 Styreleders notat av 17.04.12. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes til styrets ekstraordinære møte15. mai 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTUELT 
 
 

a) Vedtak om fast tilsetting av seksjonsleder ved Utstillings- og publikumsseksjonen: 
Etter anmodning fra styremedlemmet Larsen ble det gitt en redegjørelse for vedtaket i 
KHMs tilsettingsutvalg for lederstillinger (16.04.12) om fast tilsetting av 
seksjonsleder ved Utstillings- og publikumsseksjonen. Styret tok redegjørelsen til 
etterretning.   

 
 

b) Utviklingen i KHMs økonomi - styrets behandling av spørsmålet om økonomisk 
status: Styremedlemmet Sunde etterspurte statusrapport for utviklingen av KHMs 
økonomi. Administrasjonen opplyste at styret i neste ordinære møte (08.06.12) vil få 
seg forelagt: 

- Kommentert resultatrapport 1. tertial 2012. 
- Revidert langtidsprognose 2012-2016. 

I tråd med styrets ønske vil godkjenning av årsregnskap fra neste år av som fast 
ordning bli fremlagt styret som separat sak. 
 
 

c) Nytt ekstraordinært styremøte: Tirsdag 15. mai 2012, kl. 9.15. 
 

 
 
 
Oslo, 30. april 2012 

 
Eilif Holte 

                       Styreleder  
Rane Willerslev 

Museumsdirektør 
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