
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 1/13 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

Møtet ble avholdt fredag 15. februar 2013 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 Jacob Sunde, 

Ingeborg Marie Østby Laukvik.  
Fravær: Alexander Smith Hald. 

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

(referent). Renate Salomonsen deltok under behandling av sak S 1/13. 

 

 

Sakskart: 
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 13.12.12. 

Ingeborg Marie Østby Laukvik var oppgitt med feil fornavn i protokollen. 

Protokollen ble godkjent med denne endring. 

 

B. Orienteringssaker: 

a) Ledelsesrapport KHMs økonomi 2012 - resultatrapport 3. tertial. 

Museumsdirektøren ga en orientering om hovedmomentene i det økonomiske 

resultatet for 2012. 

Styret uttrykte tilfredshet med at KHMs basisvirksomhet for første gang på 4 

år viser overskudd, og at en har lykkes med å bygge ned de tidligere 

underskuddene. Styret presiserte imidlertid viktigheten av at de mange 

usikkerhetsfaktorene i KHMs finansieringsgrunnlag kommuniseres tydelig til 

UiO-styret. Styret ba ellers om at det innen årets utløp gjennomføres en 

risikoanalyse av KHM-økonomien. Styret tok resultatrapporten til etterretning. 

 

b) Status sikkerhetsarbeid ved KHM og UiO - arbeid med nye ROS-analyser. 

Avdelingsdirektøren orienterte om det pågående arbeid med ROS-analyser for 

KHMs museer, og om de særskilte sikkerhetsutfordringene ved 

Vikingskipshuset. Styret ba om at administrasjonen kommer tilbake med status 

for oppfølgingen av saken på neste styremøte. 

 

c) Arbeidet med grunnlovsutstillingen 2014 - planer og utfordringer. 

Museumsdirektøren ga en overordnet orientering om utstillingens 

hovedkonsept og om enkelte av de planlagte utstillingselementene. Styret ber 

om at utstillingens to hovedkuratorer, Svein Gullbekk og Lill-Ann Chepstow-

Lusty, innkalles til et av årets styremøter for å gi en nærmere informasjon om 

utstillingen. 

 

d) KHMs nye interne forskningsråd 

Museumsdirektøren redegjorde for det strategiske grunnlaget bak KHMs nye 

forskningsråd, og for rådets oppgaver, sammensetning og innsatsmidler. Styret 

uttrykte støtte til filosofien som lå bak opprettelsen av rådet, og til rollen det er 



tiltenkt i KHMs nye forskningsstrategi. Styret ber om at rådets leder, professor 

Dagfinn Skre, inviteres til et styremøte for å orientere om rådets arbeid. 

 

 
ORDINÆRE SAKER  

 

S 01/13 LANGTIDSBUDSJETT 2013-2017 

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat m/budsjettabeller av 07.02.13 

2. Disposisjonsskriv KHM for 2013 

 

Sakens bakgrunn: 

Det ble i styremøtet 13. desember 2012 fremlagt et langtidsbudsjett (LTB) 

som viste et akkumulert underskudd på 7,8 mill. kr. i 2017. Styret avviste å 

godkjenne dette, og ba om at det til styrets møte i februar 2013 ble fremlagt en 

ny versjon av langtidsbudsjettet som viser balanse senest innen utløpet av 

langtidsperioden. I samsvar med styrets vedtak forelå det til styremøtet en 

revidert versjon av LTB’en hvor styrets krav var oppfylt. Viktige grep var bl.a. 

moderat stillingsstopp og bortfall av husleieutgifter. 

Styrets behandling: Styret ga sin tilslutning til det fremlagte reviderte 

langtidsbudsjettet, og til grepene for å sikre dette. Styret understreket ellers 

viktigheten av at det gjennom funksjonsanalysen som fremlegges 

våren/sommeren 2013 blir etablert et godt grunnlag for en reell diskusjon om 

KHMs fremtidige stillingsprioriteringer. 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til det fremlagte reviderte langtidsbudsjettet for 2013-

2017, og gir museumsdirektøren fullmakt til å foreta mindre nødvendige 

tilpasninger som følge av driftsmessige forhold. 

 

 

S 02/13 OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ TIL BEDØMMELSE AV 

SØKNAD OM PROFESSOROPPRYKK   

  Saksdokument:  

 Museumsdirektørens fremleggsnotat av 04.02.13 med forslag til medlemmer 

av sakkyndig komité. 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens forslag til sakkyndig komité. 

 

 

S 03/13 KUNNGJØRING AV STIPENDIATSTILLING I ARKEOLOGI 

AVALDSNESPROSJEKTET   

  Saksdokument:  

 1. Fremleggsnotat av 07.02.13 fra museumsdirektøren 

 2. Forslag kunngjøringstekst 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst for 

stipendiatstilling i arkeologi tilknyttet KHMs Avaldsnesprosjekt. 



 

DISKUSJONSSAKER 

 

S 04/13 STATUS NYBYGG KHM - ETABLERING AV 

PLANLEGGINGSGRUPPE BYGDØY 

 Saksdokument: 

1. Brev av 7. januar 2013 fra TA - oppgaver for planleggingsgruppe Bygdøy. 

 2. Dagsorden styringsgruppemøte nytt museum 8. februar 2013. 

 

  Sakens bakgrunn: 

Styreleder, museumsdirektøren og avdelingsdirektøren orienterte om 

oppstarten av prosessen for planlegging av nye museumslokaler på Bygdøy. 

En UiO-forankret planleggingsgruppe med deltagelse av styreleder, 

avdelingsdirektøren og tre fagpersoner fra berørte KHM-seksjoner vil være 

styringsorgan for prosessen fremover. Blant hovedoppgavene i året som 

kommer vil være å ferdiggjøre grunnlagsdokumentene for igangsetting av 

design- og arkitektkonkurranse. Det foreligger finansieringstilsagn for denne 

fra UiO og Kunnskapsdepartementet. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning. Syret ber om det utarbeides et opplegg 

for jevnlig rapportering om prosessen, og at viktige plandokumenter 

fremlegges styret for godkjenning. 

 

 

S 05/13 SAVING OSEBERG - STATUSRAPPORT, 

LOKALISERINGSLØSNING, ROMPROGRAM BRAKKERIGG 

BYGDØY 
Saksdokument: 

1. Statusrapport oppfølging pr. 8. februar 2013. 

 2. Romprogram brakkerigg. 

 3. Rapport om bruk av midler i forprosjekt 2012. 

 

Sakens bakgrunn - styrets behandling: 

Det ble orientert om status og fremdrift i «Saving Oseberg-prosjektet», 

herunder planene for bygging av en brakkerigg på Bygdøy for lokalisering av 

personalet og aktivitetene i prosjektet. Brakkeriggen vil bli finansiert av 

UiO/TA, altså utenom selve prosjektbudsjettet. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

S 06/13 SAMLINGSARBEID OG MAGASINLØSNINGER VED UiOs MUSEER 

- FYSISKE RAMMEBETINGELSER OG FINANSIELT GRUNNLAG, 

LØSNINGER PÅ KORT OG LANG SIKT. 

  Saksdokument: 

 1. Fremleggsnotat av 08.02.13 fra avdelingsdirektøren. 

 2. Notat av 31.01.13 fra spesialrådgiver UiO, Inger Stray Lien 

   



Sakens bakgrunn : 

Spesialrådgiver ved Universitetsdirektørens kontor, Inger Stray Lien, har i 

samarbeid med personale med KHM og NHM utarbeidet et notat som 

beskriver arbeidet med samlingsrevisjon og magasinløsninger ved UiOs to 

museer fra slutten av 90-tallet og til i dag. Den peker på utfordringer for UiO 

og de to museene i nåværende situasjon, og på aktuelle løsninger gjennom 

utbyggingsplanene for Økern og nye magasinbygg. Notatet vil bli et viktig 

grunnlagsdokument for det løpende arbeidet med KHMs museumsplaner. 

 

Vedtak: 

Styret tok notatet om samlingsarbeid og magasinløsninger ved museene til 

etterretning. 

 

 

S 07/12 KHMs FUNKSJONSANALYSE - STATUS OG 

HOVEDUTFORDRINGER 

 Saksdokument: 

1. Fremdriftsplan funksjonsanalysen. 

2. Funksjonsanalysens kunnskapsmodell (ppt) - ikke utsendt på forhånd, vist i 

møtet. 

  

Styrets behandling: 

Museumsdirektøren orienterte om kunnskapsmodellen som ligger til grunn for 

KHMs funksjonsanalyseprosess. Han orienterte også om viktige elementer i 

den nye organisasjonsstrukturen som er i ferd med å ta form, om teamene og 

de to rådene og om viktige elementer og begreper som prosjektkulturen, 

«magiske sirkler» og «Det røde rom». Utgangspunkt for orienteringen var 

status for prosessen etter to-dagersseminar i ledergruppen 11-12 februar 2013.  

 

Vedtak:  

Styret tok museumsdirektørens redeggjørelse om status for arbeidet med 

funksjonsanalysen (FA) til orientering, og avventer fremleggingen og 

behandlingen av endelig FA-rapport i samsvar med fastsatt fremdriftsplan. 

 
 

EVENTUELT 

 

Styremøtet 14. juni holdes i KHMs magasinlokaler på Økern, og kombineres med omvisning 

i lokalene samt orientering om utbyggingsplanene for Økernbygget. Samtidig markeres 

avslutningen av det mangeårige REVITA-prosjektet for KHMs etnografiske samlinger. Alle 

KHM-tilsatte inviteres. Det serveres drikke og fingermat. 

 

 

Oslo, 24. april 2013 

 

 

  Eilif Holte (s) 

                                      Styreleder 

                    Rane Willerslev 

                                  Museumsdirektør 


