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Pkt. Tekst Ansvarlig Frist 

 

1 Agenda 

• Årsplan og satsningsområder KHM 

• Årsplan og satsningsområder EA 

• Prioriterte prosjekter 2014 

• KHMs lokalbehov for budsjettet 2015 

• Status aktuelle prosjekter for KHM 

• Gjennomgang av ansvarsdelingen  

mellom EA og KHM («ansvarsmatrisen») 

• KHMs HMS- og beredskapsansvar 

• Saker fra KHM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Årsplan og satsningsområder KHM 

 Jobbe videre med finansieringsgrunnlaget. Ubalanse mellom drift og 

lønn. Stramt budsjett. 

 Utvikling av ny visjon, omorganisering av administrasjonen. Resultatet: 

Funksjonsanalyse. Ny struktur siden januar 2014. Fra seks til fire 

seksjoner. Fireårsplan for implementering. Omfattende kulturendring. 

Kjernen i ny struktur: økende grad prosjektbasert. Tenker samhandling 

mellom forskning, forvaltning og formidling. Synergi og helhet. 

Integrere tenkningen på tvers. Helhet FFF: forskning – forvaltning – 

formidling. 

 Viktig med forutsigbarhet i utviklingen av bygningsmassen 

  

MØTEREFERAT  
Dialogmøte med Kulturhistoriske museum 

  

  

Møtedato: Tid: Sted:  

28.2.2014 13-15 Store møterom, Lucy Smiths hus  

Forkortelse Deltakere 

Karsten Aase-Nilsen 
Karl Kallhovd 
Håkon Glørstad 

 

   
 

 
 

 

HLH Hanne Liaaen Haslerud     
RTN Reidunn T. Nielsen     
ÅAP Åke Appelqvist     
TSO Trygve Sogn     
BAH 
MSK 

Britt Amundsen Hoel 
Marit Skaatan (ref.) 
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 Økern: Flere nye museumsfunksjoner vil komme inn i de nye ombygde 

lokalene. 55-60 personer vil jobbe i lokalene (mot 10 nå), herunder 

personalet knyttet til KHMs utgravningsvirksomhet. Viktig at 

fremdriftsplanene for Økernutbyggingen fastholdes, slik at den 

planlagte innflyttingen sommeren 2015 kan gjennomføres. 

Oppfølgingen av «Saving Oseberg»-prosjektet, herunder innflyttingen 

i den nye brakkepaviljongen i mai 2014.  

 Revita-arbeidet  

 Tullinløkka går sin gang. Ide/konseptnotat på trappene. 

o EA nevnte at UB var interessert i å delta i arbeidet.  

 Historisk museum 

o Asbest i 2 saler – fjerning utsatt pga. jubileumsutstillingen 

o Ønskelig med kafe. KHM må spille dette inn som satsning i sitt 

budsjettinnspill og knytte det opp mot finansieringsarbeidet. 

EA får beskjed av KHM når det spilles inn. 

 Fredriks gate 3 

o Rolle i Tullinløkka-konseptet 

o Høy fredningsgrad 

o Tilstandsklasse 3 

 

3 Årsplan og satsningsområder EA 

 Bedre samhandling med brukerne 

o Tjenestenivå 

o Servicetorget Eiendom 

o Formalisert fakultetskontakt 

 Kvalitetsutvikling 

o Bedre prosjekt- og porteføljestyring 

o Nytt årshjul for EA 

o Nye HMS-mål 

 Kompetanse- og lederutvikling 

 Beredskap 

o Øvelser 

 Grønnere eiendomsdrift 

o Resirkulering, energisparing 
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 KHMs behov for 2015 

1. Asbestsanering i Afrikasalen i Historisk museum. 

2. Oppfølging av alle øvrige prosjekter iht. EA-budsjett for 2014-15, 

herunder radongass-sanering i Vikingskipshuset og Fr,gt. 3, 

rehabilitering av arkivlokaler i kjeller Fr,gt, 2 (HM). 

Viktigst av alt i 2015 er oppfølging av Økernprosjektet i henhold til fastsatte 

fremdriftsplaner og økonomiske forutsetninger (se ovenfor). 

 

  

4 Prioriterte prosjekter 2014 

 Frederiksgate 3: Oppussing av kontorer (5-6) samt fellesarealer i Fr.gt. 3, 1. 

etg. i tilknytning til flytting av administrasjonen fra St.Olavsgt. 29 (del av 

oppfølging KHMs funksjonsanalyse). Bestilling er allerede under 

iverksettelse fra EA-sentrum; dekning over EAs budsjett eller evt. ved 

omdisponering fra andre KHM-prosjekter i 2014. Rask fremdrift er 

nødvendig for å forhindre forsinkelser i flytting. 

 

• Nytt Vikingskipsmuseum på Bygdøy 

o Strammere og tydeligere styringsmodell må på plass. Per Erik har 

presentert en skisse over hvordan dette kan gjøres. Nytt møte for 

å fastsette endelig modell. Samspillet mellom KD/UiO/KHM-linjen 

og FAD/Statsbygglinjen ivaretas med et eget prosjektråd. Viktig at 

tidsplanene for brakkeriggen til Saving Oseberg fastholdes. Senest 

15. mai.  

• Økern 

o Ny kontoretasje ferdig mai 2014 (2. etg.); brukes i 

ombyggingsperioden til midl. arbeidsplasser for de som nå jobber i 

kj./1. etg. samt til div. lagring. 

o 1. etasje og u. etasje: mars/april 2015 

o Finansiering av inventar og utstyr. De 22 mill. kr. som ble avsatt til 

utstyr og inventar til Økernbygget i EAs budsjett gjennom styrets 

budsjettvedtak for 2014 ligger fast.  I tillegg kommer selve 

ombyggingskostandene på ca. 25 mill. kr. EA har ikke dekning for 

disse innen egne budsjettrammer. 

 EA vil derfor sende et notat til universitetsdirektøren der 

en ber om en ekstrabevilgning på ca. 25 mill. kr. Beløpet 

kan bli høyere dersom mva.-forutsetningene som er lagt 
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til grunn endres. Det legges opp til at kostnaden kan 

dekkes over husleien over en periode på 15 år. KHM 

fastholdt at den økte internhusleiekostnaden, som følge 

av en slik finansieringsmåte, må kompenseres fullt ut over 

KHMs budsjett. EA var enig i dette, og vil fremme dette 

som forslag i sitt eget budsjettinnspill og i nevnte notat. 

o KHM fremholdt at det er nødvendig at  EAs driftsstøtte på Økern 

får en bedre bemanning, og at antall faste stillinger på Økern øker 

fra 1 til 2. EA vurderer dette.  

o Styrke driftspersonell fra EA – KHM skal ha 50-60 ansatte der 

o KHM reiste spørsmål om i hvor stor grad flyttingen til Økern kan 

ivaretas av EA gjennom transportbyrå-rammeavtalen. Det kom 

ikke til noen entydig konklusjon på dette, men EA fremholdt at 

KHM uansett må inkludere flyttekostnader i eget budsjett, og evt. 

fremme dette i eget budsjettforslag for 2015; en kan ikke basere 

seg på at disse kostnadene dekkes av EA. 

o KHM mener at et eventuelt påbygg av etasje kan medføre at KHM 

må flytte gjenstander ut pga. vibrasjoner under byggingen. Trygve 

Sogn fortalte at undersøkelser viste at trallene KHM bruker for å 

frakte gjenstander skaper kraftigere rystninger enn 

byggearbeidene så det er ingen grunn til bekymring om dette.  

o Budsjettinnspill 

 Internhusleie 

• Tullinløkka 

o Historisk museum: Full bygningsmessig rehabilitering er 

nødvendig; tilbakeføring til jugendstil og rendyrking av bygget som 

utstillingslokale; overta Kr. Augustgate 23 som lokale for 

administrasjonen, fellestjenester og fagkontorer når 

Nasjonalmuseet flytter ut i 2019; utstillingslokale for store 

internasjonale utstillinger («white Box») under Tullinløkka. 

 

 

 

 

Åke 

Appelqvist 

 

 

 

KHM 

 

 

 

 

 

januar 

2015 

 

 

 

 

 

 

5 Øvrige saker: 

• KHM har fått god hjelp fra EA i forbindelse med gjennomføringen av 

Grunnlovsutstillingen («Ja, vi elsker frihet»), herunder samarbeidet med 

EA -medarbeider Rune Hagen på  

• Vaktholdskostnad i forbindelse med utvidet åpningstid: KHM har ikke 

dette i eget budsjett – oppfattet at vi hadde en avtale med EA om dette. 

Konklusjon: EA dekker 250 timer vakthold. 

• Ansvarsmatrisen: KHM har lenge bedt om at EA ivaretar det ytre renholdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHM 
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av montrene i utstillingssalene i HM og VSH. EAs renholdsavdeling er 

bekymret for at skader kan oppstå i rengjøringsarbeidet. KHM fastholdt at 

faren for dette kan utelukkes, så lenge renholdet ivaretas på foreskrevet 

måte.  EA ber KHM om å lage en arbeidsbeskrivelse: Hva som skal gjøres, 

hvilke hjelpemidler skal benyttes, hyppighet og kontaktperson. 

 

 

 

6 Gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom fakultet og EA 

(ansvarsmatrisen) 

EA vil sette ned en arbeidsgruppe som ser på ansvarsmatrisen våren 2014. Alle 

fakultetene, museene og UB bil invitert til å gi innspill i prosessen. 

Formål med arbeidet er å klargjøre og forenkle for begge parter. Det er i dag 

ulike tolkinger mellom de ulike fakultetene og i EA, og mellom ulike personer. 

Det er viktig å etablere en felles forståelse for hvem som er ansvarlig for hva 

slik at alle har en felles oppfatning av hva de kan forvente av hverandre.  

Rammene for arbeidet er at det ikke blir sett på endringer som vil medføre å 

flytte økonomisk ansvar mellom fakultetene, museene og UB i forhold til EA.  

  

7 Beredskapsansvar 

 

EA presiserte at alle fakultetene er ansvarlig for å ha en lokal beredskapsplan 

som er oppdatert til enhver tid og for jevnlig å gjennomføre øvelser. EA er 

ansvarlig for den sentrale beredskapsplanen og at det gjennomføres øvelser 

sentralt. EA har identifisert et behov for å avklare rollene og ansvarsfordeling i 

en krisesituasjon der både lokal og sentral beredskapsledelse blir satt. I 

forbindelse med revidering av den sentrale beredskapsplanen etter den 

sentral beredskapsøvelsen i april, vil dette være et viktig tema. 

  

 


