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Sakskart: 
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtene 03.05.13 og 04.06.13. 

Protokollene ble godkjent. 

 

B. Orienteringssaker: 

a) Økonomirapport pr. 1. tertial (vedlegg). 

Avdelingsdirektøren orienterte om KHMs økonomirapport pr. 1. tertial. 

Rapporten viser et overskudd på 2,64 mill. kr. i forhold til periodisert budsjett. 

Årsaken til dette ligger bl.a. i reduserte lønns- og driftskostnader på større 

interne prosjekter som «Saving Oseberg» og Frihetsutstillingen som følge av 

forsinket fremdrift. Det er nedgang i besøkstallene ved Vikingskipshuset, og 

dermed lavere billett- og salgsinntekter enn budsjettert. Overheadinntektene 

ligger også under periodisert budsjett. Utslagene av dette er likevel fortsatt 

små, og en må avvente 2.-tertialrapporten for å se om dette er tendens som  vil 

gjelde for budsjettåret under ett. Styret tok rapporten og orienteringen til 

etterretning.  

 

b) Besøkstall VSH og HM pr. 1. tertial (vedlegg). 

Avdelingsdirektøren orienterte. Besøksstatistikken pr. 30. april 2013 viser en 

akkumulert nedgang på 11% for Vikingskipshuset og Historisk museum totalt, 

hvorav -14% ved VSH og -1% ved HM. Det er usikkert om denne tendensen 

vil holde seg gjennom turistsesongen. 

 

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

Museumsdirektøren orienterte om hendelser og fremdrift i SO-prosjektet med 

basis i statusrapport fra prosjektleder. Stipendiat- og post.doc.-stillinger i 

prosjektet er klare for utlysning, stilling som laboratoriemedarbeider er i ferd 

med å bli besatt, ny brakkerigg for SO-prosjektet på Bygdøy forventes å være 

innflyttingsklart fra årsskiftet. Detaljert prosjektplan er under utarbeiding. 

Styret tok orienteringen til etterretning, og ba om at prosjektplan og budsjett 

fremlegges for behandling på styremøtet 23. august. 

 

 



d) Formidlings- og utstillingsvisjon for VSH Bygdøy. 

Styreleder og avdelingsdirektøren orienterte om arbeidet i 

planleggingsgruppen for nytt Bygdøymuseum. Arbeidet med utforming av  

formidlings- og utstillingsvisjon for Bygdøymuseet er godt i gang. Denne vil 

utgjøre en viktig del av grunnlaget for arkitekt- og designkonkurransen som 

planlegges utlyst i løpet av høsten 2013. Arbeidet med grunnlagsdokumentet 

for konkurransen planlegges avsluttet medio oktober. Styret ber om at 

dokumentet fremlegges for behandling på styremøtet 20. september. Styret 

merket seg ellers med tilfredshet den endelige bekreftelsen av Bygdøy og 

Tullinløkka som fremtidige lokalisasjoner for KHM, som ble gjort gjennom 

behandling i statsråd tidligere i juni. 

 

 

ORDINÆRE SAKER  

 

S 12/13 VISJON, MISJON OG KJERNEVERDIER FOR KHM  

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren av 06.06.13 

2. Notat fra styrebehandlingen 3. mai 2013 

3. Forslag til visjon, misjon og kjerneverdier for KHM 

 

Styrets behandling: 

Forslaget til visjon, misjon og kjerneverdier ble første gang drøftet i 

styremøtet 3. mai 2013. Det har etter dette vært gjennom nye runder med 

bearbeiding og nedkorting internt i organisasjonen. Styret ga sin tilslutning til 

forslaget med følgende justeringer: 

- Visjonen gjøres kortere og enklere, og endres til «Forskende, lekende og 

utfordrende» («nyskapende» tas ut). 

- Andre pilpunkt under misjonen: «mangfoldighet» endres til «mangfold» 

- Fjerde pilpunkt under misjonen forkortes (siste ledd: «og gjør mennesker 

klokere» tas ut). 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til «Visjon, misjon og 

kjerneverdier» for KHM med de endringer som fremkom i møtet. 

 

 

S 13/13 FUNKSJONSANALYSE (FA) FOR KHM – ENDELIG BEHANDLING 

  Saksdokument:  

1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren av 06.06.13 

2. Forslag til funksjonsanalyse for KHM 

3. Notat fra styrebehandlingen 3. mai 2013 

4. Referat fra IDF-møtene med tjenestemannsorganisasjonene 23. mai og  

4. juni. 

 

 Styrets behandling: 

Saken ble drøftet på grunnlag av innledning fra museumsdirektøren. Styret er 

grunnleggende positiv til både filosofien og tiltakspakken som fremlegges i 

funksjonsanalyserapporten. Styret er også positiv til måten prosessen har vært 

organisert og forankret innad i organisasjonen. Utfordringene vil nå ligge i å 



sikre kvalitet i arbeidet med rapportens implementering. God og tydelig 

ledelse vil være viktig for at en skal lykkes i implementeringsfasen. 

 

Vedtak: 

Styret legger til grunn: 

o KHMs funksjonsanalyserapport av 31. mai 2013 

o Overordnet prinsipp om balanse i langtidsbudsjettet 

o Funksjonsanalysen skal evalueres etter 3 års virketid, dvs. ved 

utløpet av 2016. 

o Midler til to nye stillingsfunksjoner knyttet til 

utstillingsvirksomheten er avsatt i langtidsbudsjettet. 

 

Styret vedtak: 

1. Styret slutter seg til hovedprinsippene i funksjonsanalysen, som kan 

oppsummeres som følger: 

a. Etablering av en ny kunnskapspolitikk og nye prinsipper for 

samarbeid og samspill i organisasjonen, basert på faglig 

dristighet kombinert med en lekende og kreativ utstillingskultur 

som bygger på tverrfaglighet og tillit mellom faggrupper. 

b. Endring av organisasjonskartet, fra syv til fem seksjoner, og 

etablering av nye seksjoner og nye avdelinger og grupper, 

flytting av museumsfunksjoner til nye enheter. 

c. Ny sentralledelse, styrket strategisk ledelseskapasitet. 

d. Endring av tilsattes seksjons-/avdelingstilknytning. 

e. Etablering av nye råd; forskningsråd og utstillingsråd, med 

spesifiserte roller og oppgaver i «museumskretsløpet». 

f. Etablering av nye tverrgående «teams» for ivaretagelse av 

museale saksbehandlingsoppgaver. 

g. Opprettelse av to nye stillingsfunksjoner knyttet til 

utstillingsvirksomheten - med særlig vekt på bestiller-

kompetanse for den ene av stillingene (utstillingsdesigner). 

 

2. Suksesskriterier for implementeringsprosjektet er at 

 KHM fremstår som Norges fremste arena for forskning og 

formidling av kulturforståelse og kulturvariasjon i tid og rom, 

bl.a. målt gjennom omdømme og besøkstall 

 Medarbeidertilfredshet på høyt nivå 

 

3. Styret legger stor vekt på implementeringen og ber om 

a. En plan for arbeidet med implementeringsplanen for 

funksjonsanalysen fremlegges på neste styremøte 

b. Periodisk rapportering om: 

 status i forhold til planlagt fremdrift, kvalitet og 

ressursbruk  

 vurdering av vesentlige risikomomenter/utfordringer 

 planlagte tiltak for å sikre måloppnåelse og suksess 

 prognose for sluttresultat 

 medarbeidernes tilfredshet 

 



4. Styret ber direktøren om å 

a. Innarbeide en billedliggjøring av den overordnede idé for 

funksjonsanalysen. 

b. Kvalitetssikre funksjonsanalysens omhandling av team- og 

prosjektledelse som en del av virksomhetskulturen. 

c. Følge opp overfor UiO behovet for finansiering av kommende 

tiltak for kompetanseutvikling. 

 

Styret presiserer at vedleggene til funksjonsanalyserapporten, herunder 

stillingsplanen, ikke inngår i styrets formelle beslutningsgrunnlag. Evt. feil og 

spesifiseringsbehov i stillingsplanen forutsettes rettet opp som del av 

prosessen for utforming av stillingsbeskrivelser for alle stillinger høsten 2013. 

 

 

S 14/13 KONSTITUERING I STILLING SOM VIKAR FOR 

MUSEUMSDIREKTØR 

 Saksdokument: 

1. Styreleders notat av 10.06.2013 

2. Karl Kallhovds CV 

 

Vedtak: 

1. Styret ved KHM anbefaler UiO-ledelsen v/rektor om å konstituere Karl 

Kallhovd som museumsdirektør fra og med 1. august 2013, og inntil ny 

museumsdirektør er tilsatt. 

2. Styret legger til grunn at det kan etableres tilfredsstillende vikarordning 

for Kallhovds viktige oppgave som seksjonsleder ved Fornminne-

seksjonen, slik at full konsentrasjon om museumsdirektørfunksjonen kan 

sikres.  

 
 

S 15/13 TILSETTING I MIDLERTIDIG STILLING SOM PROSJEKTLEDER 

(1108 FORSKER) E18 BAMLE 

 Saksdokument: 

1. Innstilling fra museumsdirektør av 11.06.2013 

2. Sakkyndig vurdering av søkerne av 10.06.2013 

3. Søkernes søknader og CVer 

4. Kunngjøringstekst 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Steinar 

Solheim i den midlertidige stillingen som prosjektleder(1108 forsker) for E18 

Bamle. 

 

 



EVENTUELT 

 

Kunngjort stilling som førsteamanuensis i sosialantropologi - formalia og videre prosess 

Styret uttaler:  

Etter at museumsdirektør Rane Willerslev har trukket sin søknad på stillingen, og dessuten vil 

fratre stillingen som museumsdirektør fra 1. august 2013, er grunnlaget for tidligere fastsatte 

spesialprosedyrer for sakens behandling bortfalt. Saken forutsettes tilbakeført KHM for 

videre behandling etter normale prosedyrer. Administrasjonen bes oversende SV-fakultetet 

og Sosialantropologisk institutt en henvendelse om dette. Styret bes om at det holdes orientert 

om sakens videre forløp. 

 

 

 

 

Oslo, 10. juli 2013 

  Eilif Holte (s) 

                                      Styreleder 

                    Rane Willerslev 

                                  Museumsdirektør 


