
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 2/13 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

Møtet ble avholdt fredag 3. mai 2013 kl. 9.15-13.00 i St. Olavsgt. 29.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Marit Melhuus (møteleder), Kjersti Larsen, Håkon Glørstad, Susan 

Braovac, Steinar Kristensen, Ole Jacob Sunde, Ingeborg Marie Østby 

Laukvik, Alexander Smith Hald.  
Fravær: Eilif Holte 

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

(referent), Idunn Kvalø (sak 8/13 og 9/13). 

 

 

Sakskart: 
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 15.02.13. 

Protokollen ble godkjent. 

 

B. Orienteringssaker: 

a) Budsjettinnspill 2014 fra KHM til UiO - ekstraordinære tiltak. 

Museumsdirektøren orienterte om KHMs søknad om ekstraordinære 

budsjettmidler for 2014. KHM har mottatt foreløpig tilsagn om midler til 3 av 

de 4 omsøkte tiltakene: 10 mill. ekstra over 3 år til Saving Oseberg-prosjektet, 

midler til sluttføring av rednings-/evakueringsplan (1,5 mill. kr.), midler til 

utstyr og ombygginger i Økernbygget (22 mill. kr.).  

 

b) Sikkerhetssituasjonen ved Vikingskipshuset – planer og iverksatte tiltak 

Avdelingsdirektøren orienterte om arbeidet med tiltak for forbedring av 

sikkerhetssituasjonen på VSH. UiOs eiendomsavdeling (EA) har besluttet å 

styrke vaktholdet i vinterhalvåret samt høysesong sommer med en ekstra 

vekter. Det skal i løpet av 2013 gjennomføres nye ROS-analyser for både VSH 

og HM. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake til saken når ny 

informasjon foreligger. 

 

c) Saving Oseberg-prosjektet (SO) - statusrapport. 

Avdelingsdirektøren orienterte: Prosjektleder for SO-prosjektet (Torunn 

Klokkernes) tiltrådte sin stilling 1. mai. Hun går umiddelbart i gang med 

videre planleggings- oppfølgingsarbeidet for prosjektet, herunder innspill til 

EA om funksjonelle løsninger for SO-prosjektets brakkerigg på Bygdøy. 

Styret presiserte at det skal foreligge skriftlige statusrapporter for SO-

prosjektet til hvert styremøte. 

 

d) KHMs «frihetsutstilling» 2014, samarbeidsavtale med Norges Bank. 

Museumsdirektøren orienterte: Et utkast til kontrakt mellom UiO/KHM og 

Norges Bank om gullmyntutstillingen ligger nå til vurdering hos UiO-ledelsen. 

UiOs eiendomsavdeling (EA) har forpliktet seg til å bistå med prosjektledelse 

for den teknisk-fysiske delen av prosjektet og med utlån av 



håndverkertjenester. Styret understreket mulighetene for sponsorstøtte som 

burde ligge i et prosjekt som dette, og ba om at det ble arbeidet videre med 

ulike typer av sponsormodeller. 

 

e) Tre-lokasjonsmodellen og den videre satsing på Økernbygget – strategiske 

overlegninger etter konsultasjoner med NHM 

Avdelingsdirektøren orienterte om planleggingsarbeidet for de nye 

Økernlokalene. Det er mye som tyder på at de nye lokalene ikke vil kunne 

romme alle de museumsfunksjoner som styrets vedtak 13/12-13 forutsatte. Det 

gjennomføres nå en ny prosess med dokumentasjon av de ulike 

seksjonenes/fagmiljøenes spesifikke arealbehov. Det har i det siste vært 

konsultasjoner med UiO-ledelsen og NHM om Økernbyggets plass i KHMs 

(og UiO-museenes) overordnede museumsstrategi, herunder mulig felles 

satsing på Økernbygget som varig magasinløsning for UiO-museene. Styret 

ber om at administrasjonen forbereder en ordinær sak om dette tema når det 

foreligger tydeligere avklaring av overordnede føringer og rammebetingelser. 

 

 

DRØFTINGSSAKER  

 

S 08/13 VISJON, MISJON OG KJERNEVERDIER FOR KHM – INNLEDENDE 

BEHANDLING 

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat 

2. Forslag til visjon, misjon og kjerneverdier for KHM 

 

Styrets behandling: 

Styrets nestleder, Marit Melhuus, innledet til diskusjon. Museumsdirektøren 

orienterte om prosessen bak utarbeidelsen av forslaget til visjon, misjon og 

kjerneverdier for KHM. Styret påpekte viktigheten av at det utformes et 

visjonsdokument for KHM, og var positiv til hovedtrekkene i dokumentet. Det 

ble gitt kommentarer og foreslått justeringer til enkelte deler av forslaget. 

Styret ba om at disse ble innarbeidet i en endelig versjon som fremlegges for 

behandling på styremøtet 14. juni. 

Administrasjonen har utarbeidet et mer detaljert referat fra styrets diskusjon 

om saken. Dette følger som vedlegg til protokollen. 

 

Vedtak: 

Styret viser til kommentarer og endringsforslag gitt i møtet, og ber 

administrasjonen innarbeide disse i en ny og endelig versjon av dokumentet. 

Styret legger til grunn at endelig vedtak om KHMs Visjon, misjon, 

kjerneverdier fattes på styremøtet 14. juni 2013. 

 

 

S 09/13 FUNKSJONSANALYSE (FA) FOR KHM – INNLEDENDE 

BEHANDLING 

  Saksdokument:  

1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren 

2. Funksjonsanalysens grunnlag – nøkkelelementer og kunnskapsmodell 

3. Overordnet organisasjonskultur og styringslinjer 



4. Funksjonsanalysens fremdriftsplan 

5. Innholdsfortegnelse FA-rapport 

6. Organisering av prosessen – medarbeidernes forankring i seksjonene 

7. Referat fra IDF-møte med tjenestemannsorganisasjonene 2. mai. 

 

 Styrets behandling: 

Museumsdirektøren orienterte om bakgrunnen for arbeidet med KHMs 

funksjonsanalyse, og om hovedelementene i det forslag som er ferd med å ta 

form. Styret drøftet saken på grunnlag av museumsdirektørens innledning og 

med utgangspunkt i foreliggende saksdokumenter. Det ble gitt en rekke 

kommentarer som innspill til den videre prosess. Styret er grunnleggende 

positive til den igangsatte FA-analysen og til de hovedelementer som er 

presentert til nå i prosessen, men avventer den endelige rapporten før endelige 

vurderinger kan gis. 

Administrasjonen har utarbeidet et eget referat fra styrets drøftinger. Dette 

følger som vedlegg til protokollen. 

 

Vedtak: 

Styret viser til kommentarer gitt i møtet, og ber administrasjonen innarbeide 

styrets signaler og synspunkter i den endelige rapporten om 

funksjonsanalysen, som fremlegges for behandling på styremøtet 14. juni. 

 

 

ORDINÆRE SAKER 

 

S 10/13 TILSETTING I STILLING SOM STIPENDIAT I 

SOSIALANTROPOLOGI 

 Saksdokument: 

1. Innstilling fra museumsdirektør av 25.04.2013 

2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 11.03.2013 

3. Kunngjøringstekst 

4. Søknad med CV fra innstilt søker 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Tone Wang i 

stillingen som stipendiat i sosialantropologi. 

 
 

EVENTUELT 

Sommerarrangement Økernbygget: 

Det vil bli holdt et sommerarrangement for alle KHM-ansatte i Økernbygget i direkte forlengelse av 

styremøtet. Programmet vil bl.a. inneholde omvisning i magasinlokalene og feiring av 

Etnografirevisjonens avslutning, dessuten fingermat og drikke. Arrangementet fortsetter med 

sommerfest i bakhagen i Fr.gt. 3. 

 

Oslo, 5. juni 2013 

  Eilif Holte (s) 

                                      Styreleder 

                    Rane Willerslev 

                                  Museumsdirektør 


