
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 7/12 I  KULTURHISTORISK 
MUSEUMS  STYRE 
 
Møtet ble avholdt fredag 9. november 2012, kl. 9.15-13.00 i St. Olavsgt. 29.  
 
Til stede: 
Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Kjersti Larsen, Håkon Glørstad, Vegard Vike 

(for Susan Braovac), Steinar Kristensen, Marit Melhuus, Ole Jacob 
Sunde, Petter Eri Sørbye (for Alexander John Smith-Hald), Tone 
Vesterhus (for Ingeborg Marie Østby Laukvik).  

 
Forfall: Susan Braovac og Ingeborg Marie Østby Laukvik, Alexander John 

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

(referent), Renate Salomonsen (Sak S 32/12). 
 
Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 
A. Protokoll fra styremøtet 28.09.2012.  

Protokollen ble godkjent. 
 

B.       Orienteringssaker fra museumsdirektøren 
 

a) Roller og ansvar - fremtidig organisering av sentraladministrasjonen ved 
UiO - om UiO-styrets vedtak. 
Avdelingsdirektøren orienterte: UiO-styret vedtok 23. oktober 2012 at UiO 
skal ha en desentral organisering av sin sentraladministrasjon; dette er i 
samsvar med KHM-styrets anbefaling. Det vil nå i dialog med enhetene bli 
gjennomført en prosess for vurdering hvilke oppgaver som skal legges ut 
til enhetene, og hvilke som skal beholdes sentralt. 

 
b) Museumsdirektøren orienterte om pågående interne prosesser: 

Funksjonsanalysen er inne i en aktiv og kreativ fase, og fremkaster et 
mangfold av ideer og grep. Styret: Det er viktig at styret holdes løpende 
orientert, og at det i prosjektets fremdriftplaner legges inn punkter for 
beslutning eller avstemming med styret underveis (f.eks. på styremøtet 15. 
februar 2013); i tilknytning til dette bør det legges til rette for befaringer 
for styret i KHMs ulike lokaler og arbeidsmiljøer. 
 

c) Hovedtrekk i statsbudsjettet og i foreløpig disponeringsskriv 2013 for 
KHM. 
Avdelingsdirektøren orienterte: UiOs samlede budsjett øker med 4,6 % til 
totalt 4,55 mrd. kr. KHMs samlede tildeling i 2013 er på 89,25 mill. kr., en 
økning på 8,4 mill. kr. De viktigste elementene i dette er: 4 mill. kr. til 
”Saving Oseberg”, 2 mill. kr. til KHMs grunnlovsutstilling, lønns- og 
prisjusteringer samt øket tildeling som følge av forbedret 
resultatproduksjon (+0,75 mill. kr.). Styret fremholdt det positive i den 
forbedrede resultatproduksjonen. 



 
d) Stillingen som førsteamanuensis i sosialantropologi, orientering fra OPA, 

UiO, om prosedyre i tilsettingssaken. 
Avdelingsdirektøren orienterte: UiO-ledelsen har ved mail av 1. november 
2012 fra OPA skissert hovedopplegget for behandlingen av saken om 
tilsetting i stillingen som førsteamanuensis i sosialantropologi. Forslag til 
sakkyndig komité vil bli fremmet for KHM-styret av SV-
fakultetet/Sosialantropologisk institutt. Det forventes at oppnevning kan 
foretas i styremøtet 13. desember 2012. Styret vil i samme møte drøfte 
øvrige sider ved prosedyren for tilsettingssaken, herunder 
sammensetningen av styrets intervjukomite. 

e) Saving Oseberg - status for oppfølging og fremdrift. 
Museumsdirektøren orienterte om arbeidet med inndekning av restbehovet 
for finansiering av prosjektet (10 mill. kr.). Det er gode utsikter for at 
restfinansieringen vil kunne komme på plass gjennom tilleggsmidler fra 
UiO eller KD. Det arbeides med utlysningsteksten for stillingen som 
prosjektleder for prosjektet, med prosjektets styringsordning og med 
løsninger for fysisk lokalisering. ”Saving Oseberg” vil være fast 
orienteringspunkt på styremøtene i hele prosjektperioden. 

 
ORDINÆRE SAKER:  
 
S 28/12 NYE RETNINGSLINJER FOR TILSETTING AV STIPENDIATER 

VED KULTURHISTORISK MUSEUM – NY BEHANDLING  
  Saksdokument: 

1. Avdelingsdirektørens fremleggsnotat av 01.11.12. 
2. Nye retningslinjer for tilsetting av stipendiater ved KHM 
 
Sakens bakgrunn: 
Saken forelå styret for ny behandling etter at museumsdirektøren i styremøtet 
28. september 2012 valgte å trekke saken for endelig behandling. Som 
saksunderlag forelå det et revidert forslag til retningslinjer for tilsetting av 
stipendiater samt et notat med nærmere begrunnelse for forslaget om 3-årig 
tilsettingsperiode og gjennomføringsstipend. Den nye versjonen av 
retningslinjene var lagt tett opp mot tilsvarende retningslinjer ved HF-
fakultetet, hvorav de viktigste endringene i forhold til den forrige versjonen lå 
i bestemmelsene om ”gjennomføringsstipend” i retningslinjenes del E. Den 
nye versjonen innebar at innlevering av avhandlingen innenfor frister på 3 og 
3,5 år ville gi gjennomføringsstipend på hhv. 1 år og 0,5 år. Forslaget 
inneholdt også en bestemmelse om mulighet for inntil 6 måneders permisjon 
fra stipendiattilsettingen for å utføre undervisningsarbeid eller annet arbeid 
utenfor KHM. 
Styrets behandling: 
Museumsdirektøren fremla begrunnelse for forslaget om opprettholdelse av 
ordningen med 3-årig tilsettingstid for KHMs stipendiater, og redegjorde 
nærmere for endringene i utformingen av gjennomføringsstipendet i henhold 
til ”HF-modellen”. Styret sa seg i utgangspunktet beredt til å støtte 



hovedprinsippene i museumsdirektørens reviderte forslag. Styret stilte seg 
imidlertid avvisende til bestemmelsen om permisjonsadgang under 
stipendiatløpet, og derav muligheten for innlevering av avhandlingen innen 3,5 
år og tildeling av 6 måneders gjennomføringsstipend. Det var derfor enighet 
om en modell med 3-års innleveringsfrist og 1-årig gjennomføringsstipend. 
Styret uttrykte også enighet med tjenestemannsorganisasjonene i forslaget om 
evaluering av nyordningen (jfr. drøftingsmøte 6. november 2012), men 
fastholdt at denne burde komme etter 4 og ikke 2 år. 
 
Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til fremlagte reviderte forslag til ”Retningslinjer for 
stipendiater ved Kulturhistorisk museum” med de endringer som fremkom i 
møtet. Ordningen skal evalueres etter 4 år.  
 
 

S 29/12 STILLING SOM FORSKER SKO1108 VED ARKEOLOGISK 
SEKSJON, VIKARIAT – NY BEHANDLING 

  Saksdokument: 
1. Innstilling fra museumsdirektør av 01.11.12 
2. Merknader fra en søker  
3. Merknad fra et styremedlem 
4. Utdypende veiledning om bedømmelsesprosesser ved tilsetting i 

vitenskapelige stillinger 
5. Følgemail til bedømmelseskomiteens merknader av 01.11.12 
6. Bedømmelseskomiteens merknader av 22.10.12 
7. Fremlegg fra intervjukomité av 11.09.12 
8. Sakkyndig vurdering av søkerne av 30.08.12 
9. Kunngjøringstekst 
10. Søknad med cv fra innstilte søkere 

 
Sakens bakgrunn: 
Saken forelå styret for ny behandling etter at styret i styremøtet 28. september 
2012 hadde fattet vedtak om å sende saken i retur. Bakgrunnen for styrets 
vedtak var dels en saksbehandlingsfeil ved at en merknad til sakkyndig 
komités fra en av søkerne ikke var vedlagt styrepapirene, dels utilfredshet med 
den sakkyndige komiteens omtale av enkelte av de andre søkerne til stillingen. 
Styrets merknader har i mellomtiden vært forelagt den sakkyndige komité, 
som i sin tilleggsuttalelse av 22. oktober 2012 har gitt utfyllende kommentarer 
til vurderingen av aktuelle søkere samt redegjort nærmere for egen 
saksbehandling. Komiteen fastholder innstillingsrekkefølgen fra den 
opprinnelige uttalelsen av 30. august 2012. Innstillingsmyndigheten - 
museumsdirektøren - har på dette grunnlag utformet en ny innstilling, datert 1. 
november 2012, der den opprinnelige innstilling av 20. september 2012 
fastholdes. Som bakgrunnsdokument for sakens nye behandling var også 
vedlagt ”Utdypende veiledning om bedømmelsesprosesser ved tilsetting i 
vitenskapelige stillinger”. 
Styrets behandling: 
Styret hadde ingen merknader til innstillingsrekkefølgen og øvrige premisser i 
museumsdirektørens nye innstilling av 1. november 2012. 
Med utgangspunkt i sakens nye dokumenter foretok styret en overordnet 



drøfting av enkelte av hovedprinsippene i saksbehandling og prosedyrer ved 
tilsetting av vitenskapelige stillinger. Det ble bl.a. konstatert at et 
tilsettingsorgans merknader til den sakkyndige komités omtale av enkeltsøkere 
kun gir grunnlag for tilbakesending til sakkyndig komité dersom merknadene 
er av en slik karakter at man har grunn til å tro at de vil ha betydning for selve 
tilsettingssaken. For å sikre god oppfølging av fastsatte prosedyrer og 
saksbehandlingsregler ba styret om at det etableres en ordning der 
administrasjonen før oppstart av hver bedømmelsesprosess holder et møte med 
den sakkyndige komiteen, evt. dens administrator, der saksbehandlingsregler 
og formkrav til bedømmelsesarbeidet gjennomgås.  
 
Vedtak: 
Styret viser til museumsdirektørens innstilling av 1. november 2012 og tilsetter 
Birgit Maixner i vikariat som forsker 1108 ved KHM, Arkeologisk seksjon. 
Vikariatet har varighet til og med 31.07.15. Dersom Maixner takker nei til 
stillingen, går tilbudet til den neste i den rekkefølge det er innstilt. 
 
Midlertidig tilsetting er hjemlet i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2c, idet 
vedkommende skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar)” 

 
 
S 30/12 STIPENDIAT I TEKNISK KUNSTHISTORIE INNEN NORSK 

MIDDELALDERKUNST - GODKJENNING AV KUNNGJØRING  
  Saksdokument:  

1. Museumsdirektørens fremleggsnotat av 01.11.12 
2. Kunngjøringstekst 
 
Styrets behandling: 
Det ble i møtet fremlagt forslag til en mindre, men viktig endring av 
kompetansekravet i kunngjøringsteksten. Styret ga sin tilslutning til denne. 
Styret bemerket at kunngjøringsteksten manglet mye av den 
standardinformasjon som kunngjøringstekster for vitenskapelige stillinger ved 
UiO bør inneholde, herunder også en standard grafisk innramming av teksten. 
Dette bør endres ved fremtidige fremleggelser av kunngjøringstekster for 
rekrutteringsstillinger og vitenskapelige stillinger. 

 
Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til den fremlagte kunngjøringsteksten for stillingen 
som stipendiat i teknisk kunsthistorie innen norsk middelalder. 
 

 
 
DISKUSJONSSAKER 
 
 
S 31/12 FREMTIDIG MUSEUMSMODELL  
  Saksdokument: 

1. Revidert museumsmodell for KHM  
 



Styrets drøfting: 
En ny revidert versjon av KHMs museumsmodell forelå. Museumsmodellen er 
KHM-styrets styringsredskap i prosessen for realisering av nye 
bygningsmessige løsninger for KHM. Dokumentet vil være gjenstand for 
kontinuerlige oppdateringer i pakt med prosessens forløp og endringer. Styret 
legger til grunn at dokumentet på jevnlig basis fremlegges styret for 
kommentarer og justeringer. I tillegg til mindre språklige justeringer knyttet 
styret bl.a. følgende merknader til foreliggende versjon: 

• Deler av ”alternativanalysene” har blitt uaktuelle, men det er ønskelig 
å ha dem med for å sikre at samlet oversikt over alle fasene i prosessen 
er tilgjengelig i dokumentet. Disse flyttes derfor til appendix-delen av 
dokumentet. 

• Det bør foretas en opprydding i oppstillingen over ”interessenter”, 
herunder fjerning av rektor og KHMs ansatte som interessenter. 

• Museumsmodellens fremdriftsplan bør kvalitetssikres. 
Styret ber administrasjonen foreta oppretting av teksten i henhold til fremlagte 
merknader, og å foreta en formell oversendelse av dokumentet til UiO-
ledelsen. Styret ber også om at den tidligere varslede oppsummering av 
museumsmodellens hovedpunkter i et ”coverletter” fremlegges styret på 
førstkommende styremøte. 
 
Vedtak: 

 Styret ber administrasjonen foreta oppretting av Museumsmodellen i henhold 
til fremlagte merknader, og å foreta en formell oversendelse av den reviderte 
versjon av dokumentet til UiO-ledelsen. 
 
 
S 32/12 KHMs ØKONOMI − STATUS PER 2. TERTIAL 2012 

  Saksdokument: 
1. Virksomhetsrapport per 2. tertial med ledelseskommentar 
2. Økonomisk status per 2. tertial, økonomileders rapport 

 
Museumsdirektørens redegjørelse: 
Museumsdirektøren ga en redegjørelse for KHMs økonomiske status pr. 2. 
tertial med basis i de to fremlagte økonomirapporter. Hovedpunkter i 
redegjørelsen var: 

• KHM hadde ved 2. tertial 2012 for første gang på flere år et 
regnskapsmessig overskudd i sin basisøkonomi. Den eksternt 
finansierte virksomheten hadde et regnskapsmessig overskudd på ca. 
60 mill. kr. 

• Hovedårsaken til den forbedrede økonomiske situasjonen for 
basisøkonomien ligger i to forhold: 1) større overheadinntekter fra den 
arkeologiske utgravningsvirksomheten enn budsjettert, og 2) 
ekstratildelinger fra UiO og KD som på regnskapstidspunktet var 
delvis ubrukte. 

• Det er sannsynlig at KHM vil få et regnskapsmessig overskudd i 
basisøkonomien ved årsskiftet 2012-2013, men som rapportene 
påpeker er det en reell fare for at underskuddene kan begynne å utvikle 
seg på nytt. 



• KHM har for høye fastlønnsforpliktelser sett i forhold til risikoen ved 
flere av de viktigste inntektskildene (overheadinntektene og inntektene 
fra billett- og butikksalget). Fokuset på styrking av økonomien 
gjennom økte basisbevilgninger fra Univ. i Oslo og 
Kunnskapsdepartementet (jfr. interdepartementalt utvalg) blir derfor 
svært viktig i tiden fremover. 

Styrets behandling: 
Styret stilte en del oppklarende spørsmål til tabellmaterialet og til premissene 
for redegjørelsen. Styret avventer ellers fremleggelsen av budsjett 2013, 
langtidsbudsjett 2013-17 og årsplan 2013-15 i styremøtet 13. desember 2012. 
 
Vedtak: 
Styret tar museumsdirektørens redegjørelse til etterretning, og avventer 
fremleggelsen av budsjett 2013, langtidsbudsjett 2013-17 og årsplan 2013-15 
på styremøtet 13. desember 2012. 
 

 
S 33/12 MØTEPLAN VÅREN 2013   

Styret fastsatte følgende møteplan for våren 2013: 
 
Fredag 15. februar 
Fredag 3. mai 
Fredag 14. juni 

 
 
 

EVENTUELT 
 

Riksrevisjonens ettersynsrapport for UiO-museenes forretningsvirksomhet: 
Styret ber om at en statusrapport for KHMs oppfølging av punktene i 
Riksrevisjonens ettersynsrapport fremlegges styret på styremøtet 13. desember 
2012. 

 
 
 
Oslo, 30. november 2012 
 
 

 
Eilif Holte 

                       Styreleder  
Rane Willerslev 

Museumsdirektør 
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