
 

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 6/13 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 
 

Møtet ble avholdt fredag 20. september 2013 kl. 9.15-13.00 i St. Olavs gt. 29.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Marit Melhuus, Kjersti Larsen, Håkon 

Glørstad, Susan Braovac, Steinar Kristensen, Ingeborg Marie Østby 

Laukvik, Lars Madsen.  
 
Fravær: Ole Jacob Sunde 

Fra administrasjonen: Karl Kallhovd (med tale- og forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen 

(referent), Torunn Klokkernes (Orienteringssak B.c) 

 

Styreleder ønsket nyvalgt styremedlem (2013/14), Lars Madsen, velkommen. 

 

Styreleder om dagsorden:  

Det foreslås at de to faste rapporteringspunktene «Saving Oseberg» (orienteringssak B.c) og 

«Implementeringen av funksjonsanalysen» (orienteringssak B.d.) 

settes opp som egne saker på sakskartet, og ikke behandles som orienteringssaker som nå. 

Endringen iverksettes fra neste styremøte. Styret ga sin tilslutning til dette. 

 

 

Sakskart: 
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 23.08.13. 

Korrigering: Håkon Ingvaldsen og ikke Håkon Glørstad deltok i møtet. 

Protokollen ble ellers godkjent. 

 

B. Orienteringssaker: 

a) Status KHMs økonomi per 2. tertial. 

Kst. museumsdirektør orienterte om foreløpige hovedtall i regnskapet pr. 2. 

tertial. Det er lavere overheadinntekter og lavere inntekter 

forretningsvirksomheten enn budsjettert. Virksomhetsrapporten for 2. tertial 

vil foreligge til styremøtet 8. november. Det vil bli gitt en nærmere 

redegjørelse for situasjonen i økonomien pr. 2. tertial i dette møtet. 

 

b) Besøkstall per 31.08.13 (vedlegg). 

Avdelingsdirektøren orienterte. Det er en akkumulert nedgang i besøkstallene 

ved Vikingskipshuset på 3 % sammenlignet med besøkstallene på samme tid i 

fjor. Nedgangen kompenseres i betydelig grad av en besøkstallsøkning på 13 

% for Historisk museum. For KHM sett under ett ligger besøkstallet pr. 2. 

tertial 1 % lavere enn på tilsvarende tid i fjor. Årsaken til økningen ved 

Historisk museum ligger dels i innføringen av en ordning med «to museer for 

én billett» fra i vår. 

 

c) «Saving Oseberg» - statusrapport pr. 12.09.13 (vedlegg). 



Kst. museumsdirektør orienterte. Styret uttrykte tilfredshet med arbeidet i 

prosjektet og med statusrapportens form. Styret uttrykte imidlertid bekymring 

for fremdriften av arbeidet med etablering av brakkeriggen på Bygdøy, og ba 

administrasjonen øve ekstra påtrykk overfor UiOs eiendomsavdeling og UiO-

ledelsen for å sikre at riggen raskt kommer på plass. 

 

d) Plan for FA-implementering - statusrapport pr. 12.09.13 (vedlegg). 

Avdelingsdirektøren orienterte. Implementeringsarbeidet er i rute, 

oppfølgingsarbeidet følger fastsatte frister. Utfordringer kan knytte seg til 

forhold som KHM ikke selv har full kontroll på, herunder fysiske tilpasninger i 

regi av UiOs eiendomsavdeling. Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

e) «Fashion India» - utstillingsåpning 

Kst. museumsdirektør orienterte om rekordstore besøkstall ved åpningen av 

utstillingen «Fashion India» i Historisk museum 13. september. Utstillingen 

bygger på PhD.-arbeidet til en av KHMs stipendiater, og er det første 

eksempelet på KHMs nye utstillingsfilosofi slik denne er formulert i bl.a. 

Funksjonsanalysen (økt fokus på sammenhengen mellom forskning og 

utstillingsprosjekter m.m.). Utstillingen har fått meget god medieomtale.  

 

 

ORDINÆRE SAKER  

 

S 20/13 BUDSJETT OG ÅRSPLAN 2014 - OVERORDNEDE 

PRIORITERINGER 

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat fra kst. museumsdirektør og avdelingsdirektøren av 

12.09.13 

2. Disponeringsskriv for KHM 2014 

 

Styrets behandling: 

Med basis i fremlagte drøftingsnotat orienterte kst. museumsdirektør og 

avdelingsdirektør om forutsetninger og prioriteringer/satsinger i arbeidet med 

budsjett og årsplan for 2014. Styret tok administrasjonens gjennomgang til 

orientering, og ga følgende føringer for det videre arbeidet med budsjettet og 

årsplanen: 

- Det må sikres fullfinansiering av «Frihetsutstillingen», herunder 

inndekning av nødvendige vikarer for fast personale som er frikjøpt til 

arbeidet med utstillingsproduksjonen. 

- Den nye ordningen med forlenget tilsetting for stipendiater som leverer 

avhandling innen 3-årsfristen må budsjetteres utfra forutsetningen om at 

alle stipendiater lykkes med å oppfylle dette kravet. 

- Det må i den løpende dialogen med UiO-ledelsen legges til grunn at 3+7- 

fordelingen mellom KHM og NHM av avsetningen på 10 mill. til 

museenes utstillingsproduksjon endres til en 7+3-fordeling fra 2015. En 

endring til en 5+5-fordeling er ikke tilstrekkelig. 

Endelig vedtak om budsjett 2014-18 og årsplan for 2014-16 vil bli fattet på 

styrets møte 6. desember 2013. Det vil også være en ny behandling av 

problemstillinger knyttet til plan- og budsjettprosessen på styremøtet 8. 

november 2013. 



 

Vedtak: 

Styret viser til merknader gitt i møtet, og ber administrasjonen ta disse med 

seg i høstens arbeid med budsjett 2014-18 og årsplan 2014-16.  

 

 

S 21/13 VISJON FOR NYTT VIKINGTIDSMUSEUM PÅ BYGDØY 

  Saksdokument:  

1.  Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren 

2.  Utkast til visjonsdokument og romprogram 

 

Styrets behandling: 

Styreleder orienterte om status for arbeidet med visjonsdokumentet. Styret var 

positiv til foreliggende dokument, men uttrykte følgende føringer for det 

videre arbeidet med dokumentet: 

- «Effektmål» og «suksesskriterier» er gode, men antall punkter under hver 

av de to bør reduseres til 3-4, og tekstene bør spisses og kortes ned. 

- Dokumentet bør få et kort innledningskapittel som forteller hva slags type 

dokument dette er, hva slags funksjon det skal ha. 

- Viktig at KHMs nye kunnskapspolitikk (jfr. funksjonsanalysen) 

tydeliggjøres som grunnlag for dokumentets omtale av utstillings- og 

formidlingsvisjonene. 

- Dokumentets visjon for bruk av utearealene er svært positiv, og bør 

fremheves ytterligere. 

- Balansen mellom kafedrift/matsalg og konserverings- og 

bevaringsmessige hensyn må ivaretas på en forsvarlig måte. 

- Viktig å skille mellom 1) byggeprosjektet, 2) utstillingsbyggingen og 3) 

flytteprosessen. Foreliggende dokument skal primært tjene som 

grunnlagsdokument for arkitekt- og designkonkurransen, altså som 

grunnlag for del 1. 

En endelig versjon av dokumentet fremlegges for sluttbehandling på 

styremøtet 6. desember 2013. 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til det fremlagte visjonsdokument og romprogram for 

nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy med de merknader som fremkom gjennom 

styrets behandling. 

 

 

S 22/13 NYE LOKALER ØKERN - AREALDISPONERING, PLASSERING AV 

PERSONALE OG FUNKSJONELLE LØSNINGER - ENDELIG 

BESLUTNING 

 Saksdokument: 

1.  Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren 

2.  Bygningstegninger 

 

Styrets behandling: 

Kst. museumsdirektør orienterte om prosessen for tilpasning av Økernlokalene 

(inkl. nye leielokaler i 2. etg.) til KHMs behov, som har foregått i perioden 

mai-september 2013. Løsningen som nå ligger på styrets bord - Alt. 1. 



m/tilpasninger - innebærer at KHMs krav vil kunne ivaretas på en 

tilfredsstillende måte. Et hovedgrep er å flytte «det røde rommet» fra 2. etg. til 

1. etg. i bygget. Prosjektpersonalet ved de store arkeologiske 

utgravningsprosjektene vil få arbeidsplasser i de nye leiearealene i byggets 2. 

etg.  

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til arealdisponering og 

funksjonelle løsninger for Økernbygget. 
 

 

S 23/13 TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS I 

SOSIALANTROPOLOGI (SIRKUMPOLARE STRØK) 

  Saksdokument: 

1.  Innstilling fra museumsdirektøren 

2.  Intervjukomiteens uttalelse 

3.  Sakkyndig komités bedømmelse  

4.  Brev om trukket søknad 

5.  Sakkyndig komités svar på kommentar 

6.  Kommentar til sakkyndig komités bedømmelse 

7.  Søknader og CV’er fra innstilte søkere 

8.  Kunngjøringstekst 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter etter følgende 

rangering i stillingen som førsteamanuensis i sosialantropologi (sirkumpolare 

strøk) ved Kulturhistorisk museum: 

1. Gro Ween 

2. Olga Ulturgasheva 

Dersom rangerte nr. 1 ikke tar i mot stillingen, tilbys rangerte nr. 2. stillingen. 
 

 

 

Oslo, 25. oktober 2013 

 

 

    Eilif Holte 

                                      Styreleder 

                    Karl Kallhovd 

                                  Kst. museumsdirektør 


