
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 6/12 I  KULTURHISTORISK 
MUSEUMS  STYRE 
 
Møtet ble avholdt fredag 28. september 2012, kl. 9.15-13.30 i St. Olavsgt. 29.  
 
Til stede: 
Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Kjersti Larsen, Håkon Ingvaldsen (for Håkon 

Glørstad), Hilde Sofie Frydenberg (for Susan Braovac), Steinar 
Kristensen, Marit Melhuus, Ole Jakob Sunde, Ingeborg Marie Østby 
Laukvik, Petter Eri Sørbye (for Alexander John Smith-Hald).  

 
Forfall: Håkon Glørstad, Susan Braovac og Alexander John Smith-Hald. 
 Fra administrasjonen: Rane Willerslev (med tale- og forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen 

(referent). 
 
 
Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 
A. Protokoll fra styremøtet 15.08.2012. 

 Protokollen ble godkjent. 
 

B.       Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 
 

a) Virksomhetsrapport pr. 2. tertial og ledelseskommentar (vedlegg) 
Gjennomgangen av saken flyttes til Sak S 27/12 Diverse orienteringer om 
KHMs økonomi. 
 
 

ORDINÆRE SAKER:  
 
S 20/12 FREMTIDIG MUSEUMSMODELL  
  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat av 20.09.12 
2. Revidert museumsmodell for KHM. 
 
Styrets behandling: 
Foreliggende versjon av museumsmodellen var en revidert utgave av den 
versjon styret behandlet på sitt junimøte. I den nye versjonen er styrets vedtak 
15.06.12 innarbeidet og øvrige opprettinger i tråd med saksfeltets utvikling fra 
juni til d.d. er foretatt. Det har vært en forutsetning at dokumentet, etter styrets 
behandling, skulle forelegges UiO-styret som underlagsdokument for saken 
om lokaliseringsløsning for KHM i UiOs styremøte 23. oktober 2012.  
Styrets medlemmer stilte en del spørsmål både til dokumentets status og 
funksjon, og til enkeltpunkter i teksten. Det ble bl.a. fremhevet at avsnittet om 
Økernbygget måtte tydeliggjøres.  



Styrets synspunkter kan oppsummeres slik: 
• Museumsmodellen er KHMs redskap for analyser og premissgiving i 

arbeidet med saken om nytt museum. Dokumentet ajourføres løpende, 
men fremlegges aldri styret for endelig ”vedtak”. 

• Punktvise oppsummeringer av (deler av) vil dog med jevne 
mellomrom kunne fremlegges styret som gjenstand for vedtak. 

Styret ber om at museumsmodellen rettes opp i henhold til styrets merknader, 
og at det utarbeides et ”coverletter” med punktvis oppsummering av de 
viktigste og mest prinsipielle delene av museumsmodellen. Coverletteret, med 
museumsmodellen som bakgrunnsdokument, oversendes UiO som 
underlagsdokument for nevnte behandling i UiO-styret 23. oktober 2012. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen bes foreta oppretting av museumsmodellen i henhold til 
styrets merknader. Styret ber videre om at museumsmodellens hovedpunkter 
oppsummeres i et coverletter, og at dette samt den justerte museumsmodellen 
oversendes UiO som grunnlagsdokumenter for UiO-styrets behandling av 
saken 23. oktober 2012. 
 
 

S 21/12 ROLLER OG ANSVAR - FREMTIDIG ORGANISERING AV 
SENTRALADMINISTRASJONEN VED UIO - HØRING 

  Saksdokument: 
1. Avdelingsdirektørens fremleggsnotat med forslag til høringsuttalelse av 

24.09.12  
2. Universitetsdirektørens høringsbrev av 26.06.12. 
3. Høringsdokument ”Roller og ansvar”. 

 
Styrets behandling: 
Avdelingsdirektøren orienterte om den pågående IHR-prosessen som foregår i 
regi av UiO-ledelsen, og om de fire delutredningene som nå er sendt på høring 
til fakultetene og museene. Universitetsdirektøren har bedt enhetene om at det 
særlig avgis uttalelser om utredningen ”Roller og ansvar”, herunder 
utredningens tre alternative modeller for den fremtidige organiseringen av 
UiOs administrasjon: ”Nærhetsmodellen”, ”Utvikling av dagens modell” og 
”Sentralisert administrativ modell”.  
Styret fremholdt at KHM burde gi sin tilslutning til den desentrale modellen, 
og at dette burde komme tydeligere frem i utkastet til høringsuttalelse. Styret 
etterlyste også en utdyping og ytterligere aksentuering av KHMs behov qua 
universitetsmuseum i uttalelsen.  
 
Vedtak: 
Styret viser til kommentarer og endringsforslag til høringsuttalelsen om 
”Roller og ansvar” gitt i møtet, og gir administrasjonen fullmakt til å foreta 
oppretting av uttalelsen i samsvar med disse og å oversende denne til UiO 
sentralt innen fastsatt frist. 

 



S 22/12 NYE RETNINGSLINJER FOR TILSETTING AV STIPENDIATER 
VED KULTURHISTORISK MUSEUM  

  Saksdokument: 
1.  Avdelingsdirektørens fremleggsnotat av 20.09.12. 
2. Nye retningslinjer for tilsetting av stipendiater ved KHM. 
 
Bakgrunn: 
KHMs styre har tidligere vedtatt at hovedregelen ved tilsetting av stipendiater 
skal være en tilsettingstid på 4 år - 3 år pluss 1 års pliktarbeid. KHMs 
ledergruppe har den siste tiden vært gjennom en intern prosess der en har 
konkludert med en anbefaling om at dette endres, slik at 3-årig tilsettingstid 
uten pliktarbeid blir den normale ordningen. Endringene er tatt inn i fremlagte 
forslag til reviderte retningslinjer for KHM. De nye retningslinjene har også 
flere andre nye punkter, herunder en modell for belønning ved gjennomføring 
innen normert tid og flere grep for styrking og ansvarliggjøring av 
veilederrollen i doktorgradsløpet.  
Museumsdirektøren fremholdt at hovedbegrunnelsen for endringene var 
behovet for å snu en negativ trend for KHMs stipendiater, nemlig at 
dr.gradsstudiene enten forsinkes sterkt eller ikke fullføres i det hele tatt. Det er 
sterke indikasjoner på at ordningen med pliktår fungerer forstyrrende for 
evnen til gjennomføring innen normert tid; veilederrollen har i tillegg ikke 
vært tydelig nok definert, og det har manglet en kultur for positivt press og 
belønning i KHMs oppfølging av sine dr.gradsstudenter. Den fremlagte 
pakken med endringsforslag bygger dels på museumsdirektørens egne 
internasjonale erfaringer, dels på tilsvarende endringer som i den senere tid har 
vært gjennomført ved HF og Juridisk fakultet. Museumsdirektøren fremhevet 
at saken har vært grundig behandlet i og har full tilslutning fra ledergruppen. 
Styret uttrykte støtte til intensjonene bak museumsdirektørens forslag og til 
flere av grepene for å kunne nå målet om raskere gjennomføringstid, herunder 
styrking av veilederrollen. Flere av styrets medlemmer uttrykte imidlertid 
uenighet med forslaget om endring av normaltiden for tilsetting til 3 år. Som 
grunn for uenigheten ble det bl.a. pekt på problemene med å kombinere 
feltarbeid, obligatorisk dr.gradsutdanning og arbeid med avhandlingen innen 
tidsrammen på tre år. 
 
Etter noe debatt valgte museumsdirektøren å trekke saken for endelig 
behandling og beslutning i dette styremøtet. Museumsdirektøren vil i stedet 
fremlegge saken på nytt i styremøtet 9. november 2012, ledsaget av et notat 
der forslaget utdypes ytterligere og styrets merknader kommenteres. 

 
Vedtak: 
Styret ber om at museumsdirektøren fremlegger saken for behandling i 
styremøtet 9. november 2012. 
 
 



S 23/12 FØRSTEAMANUENSIS I SOSIALANTROPOLOGI/ 
KULTURANTROPOLOGI (SIRKUMPOLARE/ARKTISKE 
OMRÅDER) VED ETNOGRAFISK SEKSJON - GODKJENNING AV 
KUNNGJØRING  

  Saksdokument: 
1. Personalrådgivers notat av 14.09.12. 
2. Kunngjøringstekst. 
3. Notat av 20.09.12 fra seksjonsleder ved Etnografisk seksjon. 
4. Utdrag av ”KHMs kompetanse- og rekrutteringsplan 2006-2011”. 
 
Bakgrunn: 
Stillingen som førsteamanuensis i sosialantropologi/kulturantropologi 
(sirkumpolare/arktiske områder) ble kunngjort med søknadsfrist 21. september 
2012. Kunngjøringen skjedde uten at kunngjøringsteksten var forelagt styret 
for godkjenning. I følge UiOs personalreglement (Kap. 2, § 1) skal 
tilsettingsorganet selv (KHM-styret) foreta kunngjøringen. Som redegjort 
nærmere for i administrasjonens notat av 14.09.12 var det dermed blitt gjort en 
formell feil. Det forelå derfor et forslag om etterskuddsvis godkjenning av 
kunngjøringsteksten og en forlengelse av søknadsfristen med to uker. Det var 
redegjort nærmere for grunnlaget for kunngjøringen i utdrag fra KHMs 
kompetanse- og rekrutteringsplan og i notat fra seksjonsleder ved Etnografisk 
seksjon. 
 
Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til den fremlagte kunngjøringen for stillingen som 
førsteamanuensis i sosialantropologi, med utvidet søknadsfrist til 05.10.12. 
 

 
S 24/12 STILLINGEN SOM SEKSJONSLEDER VED ARKEOLOGISK 

SEKSJON - ÅREMÅLSTILSETTING VERSUS FAST TILSETTING 
Saksdokument: 
1. Museumsdirektørens og avdelingsdirektørens notat av 10.09.12. 
2. Innstilling - tilsetting i fast stilling som seksjonsleder ved Arkeologisk 

seksjon, datert 28.09.12 (distribuert i møtet). 
 

Bakgrunn: 
Stillingen som seksjonsleder ved Arkeologisk seksjon er av det tidligere styre 
normert som en 4-årig åremålsstilling etter modell av instituttlederstillingene 
ved det øvrige UiO. I foreliggende notat fra museumsdirektørens fremmes det 
forslag om at seksjonslederstillingen ved Arkeologisk seksjon gjøres om til en 
fast stilling. Museumsdirektøren gir i forslaget en prinsipiell og erfaringsbasert 
begrunnelse for forslaget, men det knytter også an til den helt konkrete 
utfordring KHM står i når det gjelder mulighetene for å kunne beholde 
nåværende medarbeider i stillingen. Spørsmålet om styrets myndighet til å 
fatte en beslutning av denne type var i forkant avklart gjennom konsultasjoner 
med UiOs sentrale personalavdeling (OPA). Ved styrets tilslutning til forslaget 
om omgjøring til fast stilling, varslet museumsdirektøren at han senere i møtet 
ville fremme forslag om innstilling for tilsetting av nåværende seksjonsleder 
Mads Ravn i stillingen. Han begrunnet dette med at Mads Ravn har vist seg å 
inneha de faglige og administrative egenskaper som en slik stilling krever.  



1. Styrets behandling av omgjøring av seksjonslederstillingen til fast stilling: 
Styret sa seg etter nærmere drøfting beredt til å gi sin støtte til 
museumsdirektørens begrunnelse for omgjøring av seksjonslederstillingen til 
fast stilling.  
  
Vedtak 1:  
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens forslag om omgjøring av 
seksjonslederstillingen ved Arkeologisk seksjon fra en åremålsstilling til en 
fast stilling.  
 
2. Styrets behandling om tilsetting av Mads Ravn i fast seksjonslederstilling: 
Styret fremholdt at grunnlaget for støtten til forslaget om tilsetting av Mads 
Ravn allerede i eksisterende møte i betydelig grad bygget på at dette var en 
ønsket løsning så vel fra museumsdirektøren som fra Arkeologisk seksjons 
tilsatte. Med utgangspunkt i vedtak 1 var styret beredt til å fatte beslutning om 
tilsetting av Mads Ravn.  
 
Vedtak 2:  
Ph.D Mads Ravn tilsettes i fast stilling som seksjonsleder (SKO 2011 
seksjonssjef) ved Arkeologisk seksjon.  
 
 

S 25/12 STIPENDIATSTILLING I BOSETNINGSARKEOLOGI - 
FORNMINNESEKSJONEN  
Saksdokument: 
1. Innstilling fra museumsdirektør av 20.09.12 
2. Fremlegg fra intervjukomité av 20.09.12 
3. Sakkyndig vurdering av søkere av 21.08.12 
4. Kunngjøringstekst 
5. Søknader m/CV fra innstilte søkere 

 
Vedtak:  
Lars Erik Gjerpe tilsettes i stilling som stipendiat i bosetningsarkeologi ved 
Fornminneseksjonen. Tilsettingsperioden fastsettes til 3 år uten pliktarbeid. 
Nye regler for tilsetting av KHMs stipendiater er under behandling i KHMs 
styre. Det tas forbehold om at endring i tilsettingsperioden som følge av 
styrets endelige beslutning kan bli foretatt. 
 
 

S 26/12 STILLING SOM FORSKER SKO 1108 VED ARKEOLOGISK 
SEKSJON - VIKARIAT 

 Saksdokument: 
1. Innstilling fra museumsdirektør av 20.09.12 
2. Fremlegg fra intervjukomité av 11.09.12 
3. Sakkyndig vurdering av søkerne av 30.08.12 
4. Kunngjøringstekst 
5. Søknader m/CV fra innstilte søkere. 

 



Styrets behandling:  
Det fremkom gjennom styrets behandling at et brev m/merknader til den  
sakkyndige vurderingen fra en av søkerne på stillingen ikke var vedlagt  
styrepapirene. I følge "Tilsetting i vitenskapelige stillinger" (OPA  
2008) er det innstillingsorganet (museumsdirektøren) som avgjør om  
merknader til den sakkyndige uttalelsen skal oversendes komiteen for  
vurdering. I dette tilfelle var det innstillingsmyndighetens vurdering  
at det ikke forelå grunnlag for slik tilbakesending. Det følger  
imidlertid av retningslinjene at ".. eventuelle kommentarer fra søkerne  
vil følge saken under den videre behandling fram til tilsettingsvedtak."  
Ved at aktuelle søkers merknader ikke var oversendt styret, ble det  
konstatert at en saksbehandlingsfeil forelå. Det ble videre konstatert 
unøyaktigheter i de sakkyndiges omtale av øvrige søkere til stillingen og 
påpekt at innstillingen/begrunnelsen ikke var grundig nok for at styret kunne 
realitetsbehandle innstillingen. På bakgrunn av disse forhold ønsket styret å 
returnere saken for ny saksforberedelse i administrasjonen, inkludert  
tilbakesending til sakkyndig komité for utdypende kommentarer.  
 
Vedtak:  
Saken sendes i retur for ny behandling i henhold til styrets merknader.  
 
 

DISKUSJONSSAK 
 
S 27/12 DIVERSE ORIENTERINGER OM KHMs ØKONOMI   
  Gjennomgang i møtet v/økonomileder Renate Salomonsen om: 

1. KHMs inntektskilder 
2. Kostnadsdrivere 
3. Risikoene i økonomien 
4. Virksomhetsrapport 2. tertial - kommentarer og supplerende 

tabellmateriale til KHMs økonomiske situasjon pr. 2. tertial. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til styremøtet 9. november 2012 og behandles i et bredere 
perspektiv som del av en sak om budsjett 2013, prognose 2013-2017 og 
årsplan 2013-2015. 

 
 
EVENTUELT 
 
Ingen saker. 
 
 
Oslo, 7. oktober 2012 
 

 
Eilif Holte 

                       Styreleder  
Rane Willerslev 

Museumsdirektør 
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