
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 5/14 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

Møtet ble avholdt fredag 22. august 2014 kl. 9.15-12.45 i St. Olavs gt. 29.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Marit Melhuus, Ole Jacob Sunde, Kjersti 

Larsen, Steinar Kristensen, Susan Braovac, Lars Madsen, Amanda 

Schei, Håkon Roland. 
Fravær: Karsten Aase-Nilsen 

Fra administrasjonen: Håkon Glørstad (med tale- og forslagsrett) og Karl Kallhovd, Camilla 

Haugan (referent). 

 

 

Møtet startet med at Amanda Schei, ny studentrepresentant i styret, ble ønsket velkommen av 

styreleder. 

 

 

Sakskart: 
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 23.05.14. 

Protokollen ble godkjent med en rettelse: Lars Sundström er ansatt som 

prosjektleder. 

 

B. Orienteringssaker: 

a) Besøkstall VSH og HM pr. 30.06.14. 

Museumsdirektøren orienterte. Totalt sett er det en liten økning i besøkstallene 

pr. 30.06.14. Økningen er på HM og kan knyttes til åpningen av 

Frihetsutstillingen. Det er en liten økonomisk fremgang i butikkdrift og 

billettinntekter. Dette skyldes både flere individuelle museumsbesøk, økt 

handel per besøkende, og et bredere og mer variert vareutvalg. Videre ser man 

positiv utvikling i omsetning på Historisk museum, særlig boksalg knyttet til 

Frihetsutstillingen. 

Styret ønsker en kortfattet rapport fra avdelingsleder for butikkdrift til 

styremøtet 24. september. 

b) Strategiprosess høst 2014/vinter 2015, behandling av årsplan 2015-17 og 

langtidsbudsjett 2015-19 – milepæler og beslutningspunkter for styret. 

Museumsdirektøren orienterte. Arbeidet er i rute. Aktivitetsnivået på museet er 

høyt, mens handlingsrommet er stramt. Utfordringen er å skape mer 

handlingsrom. Høsten 2014 er satt av til å kalibrere planarbeidene på ulik nivå. 

Det er blant annet planlagt et seminar for alle ansatte ved KHM 17. oktober. 

Første utkast til et samlet sett av strategidokumenter fra museumsdirektøren vil 

foreligge 28. november med første styrebehandling på styremøtet 12. 

desember. Et endelig styrevedtak er planlagt på styremøtet i februar 2015. 

Styret ønsker et utkast til hovedlinjene i ny strategi 2020 for KHM presentert 

styremøtet fredag 7. november. 

 

 



c) Prosess for arbeid med funksjonskrav og planinnspill Tullinløkka. 

Museumsdirektøren orienterte. Utfordringen er å skape en helhetsmodell for 

arealbruken av Tullinløkka.  KHMs planer for fornying av HM, utstillinger, 

arealdisponering og behov må innarbeides i UiOs overordnede planer. Disse 

skal igjen inngå i Statsbyggs arbeid med å utvikle området. Direktøren 

poengterte at det arbeides for at alle kjente funksjoner og arealbehov skal 

integreres i planverket. Utviklingen skjer i henhold til tidligere styrevedtak. 

 Styret ønsker at det skal utarbeides et overordnet plandokument hvor alle 

byggeprosjekter ved KHM presenteres i prioritert rekkefølge med tidslinjer, 

vedtatte føringer samt kort begrunnelse for valgte alternativ. 

                 d)   Plan for fornying av utstillinger i Historisk museum 

  Museumsdirektøren orienterte. Programmering av KHMs rombehov i Sentrum  

  og bruk av utstillingsarealer i fremtiden er viktige elementer i planarbeidet for  

  KHM og UiO på Tullinløkka. 

      

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET  

 

S 18/14 «SAVING OSEBERG» - STATUSRAPPORT PR. JUNI 2014  

  Saksdokument: 

Statusrapport av juni 2014. 

 

Museumsdirektøren orienterte om rapporten, som ble bestilt av UiO ledelsen 

og videresendt til KD. Prosjektet er i rute. Prognosene for at Saving Oseberg 

skal nå målet om å stabilisere og bevare Osebergfunnet for framtiden er gode, 

såfremt videre finansiering av prosjektet prioriteres.  

UiO-ledelsen er svært positiv til rapporten og har bestilt møte med befaring på 

Bygdøy i oktober. 

 

Styrets behandling: 

Styret var positive til museumsdirektørens orientering, og det er ønskelig at 

styremøtet 24. september holdes på Bygdøy i Saving Oseberg paviljongen slik 

at styret oppdateres om prosjektet. Administrasjonen ble bedt om å kontakte 

NRK på bakgrunn av rapporten. Kunnskapsministeren burde også inviteres til 

befaring av prosjektet. 

 

Vedtak: 

Styret tar statusrapporten og museumsdirektørens orientering til etterretning. 

Styret ber om at det utarbeides en formidlingsstrategi for Saving Oseberg, der 

prosjektets høye tekniske og vitenskapelige nivå videreformidles. Styret ber om 

en redegjørelse for kritiske faser i framdrift for prosjektet til neste møte. 

 

 

S 19/14 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – 

STATUSRAPPORT 1, PR. JULI 2014 

  Saksdokumenter:  

1. Statusrapport av 14.07.14 fra avdelingsdirektøren 

2. FAQ-liste nytt vikingtidsmuseum 

 

Museumsdirektøren orienterte om rapporten. Statsbygg arbeider fokusert med 



skisseprosjektet. Det arbeides med avklaring av ulike former på arkitekt – og 

designkonkurransen som vil bli utlyst i løpet av høsten 2014, sannsynligvis 

innen utløpet av oktober 2014. Prosess for utpeking av vinnerprosjektet 

gjennomføres vinter 2015-2016. Videre vil prosessen rundt utarbeiding av 

reguleringsplan løpe parallelt og avstemmes med, forprosjektet, som er 

planlagt gjennomført sommeren 2016.  

 

Styret ga følgende kommentarer: Kriteriene for valg av arkitekt er svært viktig. 

Videre bør også politisk ledelse bli invitert i prosessen i tillegg til UiO 

ledelsen. 

 

Vedtak: 

Styret tar statusrapporten og museumsdirektørens orientering til etterretning. 

Styret forutsetter at konkurransepremissene vil bli forelagt styret i forkant av 

utlysningen av arkitekt- og designkonkurransen. 

 

 

ORDINÆRE SAKER 

 

S 20/14 TILSETTING AV POST. DOK I SOSIALANTROPOLOGI (3-ÅRIG) 

  Saksdokumenter: 

1.  Kunngjøringstekst 

2.  Søkerliste 

3.  Søknader med CV 

4.  Sakkyndig bedømmelse 

5.  Oppsummering fra intervjugruppe 

6.  Innstilling av 13.08.14 fra museumsdirektøren 

 

Merknad: Styret ber om en gjennomgang av prosedyrene for ansettelse i 

vitenskapelige og lederstillinger med sikte på å avklare styrets funksjon i slike 

saker. Saken vil bli tatt opp som en vedtakssak på et fremtidig styremøte. 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen og 

tilsetter Geoffrey Gowlland som post.dok i sosialantropologi. 

 

 

 

S 21/14 UTLYSNING AV STILLING SOM PROFESSOR II SOM  

  STRATEGISK REKRUTTERING VED KHM 

  Saksdokumenter: 

1. Notat fra museumsdirektøren 

2. Kunngjøringstekst 

 

Museumsdirektøren orienterte. Stillingen er tenkt brukt strategisk for 

nettverksbygging samt å utvikle og skaffe finansiering til internasjonale 

forskningsprosjekter. Stillingen er tenkt lagt til direktørens stab på linje med 

forsknings- og utstillingsrådgiver og skal operere i tett dialog med disse. Når 

det gjelder finansieringen av stillingen, som er en 20 % stilling som går over 5 



år, har KHM søkt UiO om å få dekket 40 % av stillingen over strategisk 

rekrutteringspott. Søknaden er ikke behandlet. 

 

Merknad (u. off): Styret mener at det vil være mest hensiktsmessig å vurdere 

direkte tilsetning, og da vurdere en konkret person til stillingen. Teksten slik 

den foreligger, med fokus på synergieffekt mellom forskning og formidling, 

forutsetter at personen som ansettes har særskilt kunnskap om museet og 

omorganiseringsprosessen. Styret mente at stillingen beskrevet i 

kunngjøringsteksten er for spesifikk og omfattende og gir direktøren fullmakt 

til å bearbeide stillingsbeskrivelsen.  

 

Vedtak: 

  Styret vedtok at stilling som professor II som strategisk rekruttering ved  

   Kulturhistorisk museum tilsettes direkte. Stillingsbeskrivelsen spisses av 

museumsdirektøren. 

 

 

 

S 22/14 LOKALER FOR KHMS FAG-, ADMINISTRASONS- OG  

  FELLESFUNKSJONER I DET FREMTIDIGE TULLINLKØKKA –  

  STRATEGISK AVKLARING AV ALTERNATIVER 

  Saksdokument: 

  Notat fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren av 16.07.14. 

 

  Museumsdirektøren orienterte. KHMs modell for fremtidige lokaler på  

  Tullinløkka forutsetter at administrasjon, fagkontorer og fellesfunksjoner  

  lokaliseres i et eget bygg i umiddelbar nærhet til Historisk museum. Det  

  anbefalte alternativ har til nå vært at Nasjonalmuseets nåværende  

  administrasjonslokaler i Kr. Augustgate 23 overtas når museet flytter over i  

  nybygg. EA utreder løsninger for nybygg for Juridisk fakultet i Kr. Augustgate  

  15-19, som skal bygges av Entra. KHM kan tilbys lokaler i byggets fire  

  toppetasjer og EA ønsker å få avklart om dette kan være et alternativ til Kr.  

  Augustgate 23 for KHM. Styret åpner for å utrede alternativer til  

  Kr. Augustgate 23 på Tullinløkka som admin. og kontorlokaler for KHM.  

  Plassering i nybygg for Juridisk fakultet i Kr. Augustgate 15-19 er et  

  interessant alternativ, men styret vil forelegges en bedre utredet sak før man  

  kan vurdere dette som en mulig alternativ lokalisering. 

 

 

  Vedtak: 

  Styret ber om at EA og KHMs administrasjon fortsetter å utrede hvorvidt  

  lokalisering av KHM i toppetasjene i Kr. Augustgate 15-19 kan være et  

  fullgodt alternativ til en samling i Kr. Augustgate 23. 

   

 

  

 

 

  

 



S 23/14 SAMARBEIDS- OG SPONSORAVTALE MED VIKING CRUISES OM  

  PRODUKAJON AV INNTIL TRE KORTFILMER OM VIKINGTIDEN 

  Saksdokumenter: 

1. Notat fra museumsdirektøren av 13.08.14 

2. Kontrakt mellom Viking Cruises og KHM 

3. Prosjektplan 

4. Presentasjon av Viking Cruises 

5. Viking Cruises PowerPoint presentasjon 

 

Styreleder orienterte. KHM vil inngå en avtale med Viking Cruises om 

produksjon av inntil tre kortfilmer om vikingtiden. VC stiller 10 mill. til 

disposisjon. Kulturhistorisk museum er prosjekteier. Både KHM og VC skal 

være representert i styringsgruppen for prosjektet. Foreliggende kontrakt og 

prosjektplan er utarbeidet av styreleder og direktør, på grunnlag av innspill fra 

museets ansatte. Kontrakten er kvalitetssikret av UiOs avdeling for 

forskningsstøtte. Det tas sikte på snarlig signering av dokumentene, slik at 

prosjektet kan startes opp. 

 

Vedtak: 

  Styret godkjenner inngåelse av samarbeidskontrakt med Viking Cruises Ltd. 

 

 

Eventuelt 

Larsen ønsker en avklaring omkring styrets rolle i forhold til KHMs 

administrasjon i ansettelsessaker. Saken tas opp på et av de kommende  

styremøtene, jfr. sak 20/14. 

 

 

 

Oslo, 22. august 2014 

 

 

    Eilif Holte 

                                      Styreleder 

                    Håkon Glørstad 

                                  Museumsdirektør 


