
PROTOKOLL - MØTE NR. 7/14 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 
 

Møtet ble avholdt fredag 7. november 2014 kl. 9:15 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet. 

 

Til stede: 

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

Larsen, Susan Braovac, Hilde Sofie Frydenlund Amanda Schei 

 

Fravær: Håkon Roland, Lars Madsen  

 

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

Aase-Nilsen (referent). 

 

Sakskart: 
 

Styret besluttet å gjøre følgende endringer i sakskartet: 

 

- Orienteringssak Bd: Opprettelse av professor II-stilling, status, behandles som en 

ordinær sak (ny sak S 36/14).  

- Sak S 35/14 Styrets rolle i tilsettingssaker - ansvar, myndighet og prosedyrer, utsettes 

til neste møte   
 

 

 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 24.09.14. 

 Protokollen ble godkjent. 

 Styret ba om at bruken av akronymer og forkortelser i styreprotokollene 

 forsøkes redusert. 

  

 

B. Orienteringssaker: 

a) Tildeling av midler ombygging og rehabilitering i 2015-16 (vedlegg). 

Avdelingsdirektøren orienterte om UiOs tildeling av midler til mindre og 

mellomstore ombyggingsprosjekter for 2015-16. KHM har bl.a. mottatt 

midler til utredning av kafe-/restaurantprosjekt i Historisk museum og til 

senere realisering av dette. Styret minnet om sine tidligere presiseringer, 

jfr. styremøtet 24. september 2014, at kafe/restaurantprosjektet ikke kan 

iverksettes før det foreligger en driftsmodell som sikrer at virksomheten 

ikke belaster KHMs basisøkonomi. 

 

b) Miniseminar med Kunnskapsdepartementet (KD)  og 

Miljøverndepartementet (MD) om oppgaver og finansieringsgrunnlag for 

universitetsmuseene 

Museumsdirektøren og ass. museumsdirektør orienterte om den 

dokumenterte underfinansieringen av universitetsmuseenes lovpålagte 

oppgaver, og om prosessen for å komme i dialog med de ansvarlige 

departementer om dette. Et planlagt miniseminar med den politiske 



ledelsen i de to departementene venter fortsatt på gjennomføring.   

 

c) Økonomirapporteringer til styret – oppfølging av styrets vedtak 24.09.14 

Museumsdirektøren orienterte om forslag til oppfølgingsplan for styrking 

av KHMs økonomi. Som underlag viste han statistikk og diagrammer med 

dokumentasjon av utviklingstrekk i KHMs økonomi over tid og med 

sammenligninger av finansiell struktur ved andre sammenlignbare museer. 

Oppfølgingsplanen foreslår en gradvis opptrapping av KHMs 

bevilgningsnivå frem til 2019, men den innebærer også strenge krav til 

KHMs egen økonomiske styring. 

Styret ga full støtte til museumsdirektørens foreslåtte oppfølgingsplan, og 

ba om at styret holdes løpende orientert om sakens videre utvikling. 

 

d) Opprettelse av professor-II stilling, status. 

Saken behandles son ny ordinær sak S 36/14. 

 

e) Framdrift sponsorprosjekt med Viking Cruise 

Museumsdirektøren og styreleder orienterte om det pågående arbeidet med 

avklaring av prosjektets innhold og rammer. Det er utfordringer knyttet til 

gjeldende momsbestemmelser. Disse søkes løst i samarbeid med UiO-

sentralt og med «Viking Cruise». Styret vil bli holdt orientert. 

 

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET  

 

S 32/14 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – 

STATUSRAPPORT PR.OKTOBER 2014 

  Saksdokumenter:  

  Statusrapport pr. oktober 2014 fra Statsbygg. 

  Statusrapport-3 av 06.11.14 til KHM-styret (tilsendt pr. mail 06.11.14). 

 

Avdelingsdirektøren orienterte om viktige hendelser i prosjektet siden forrige 

styrerapport. Orienteringen bygde på Statsbyggs statusrapport pr. oktober 2014 

til prosjektrådet samt statusrapport-3 fra KHMs administrasjon, tilsendt styret 

pr. mail 06.11.14.  

 

Styrets behandling: Det ble stilt spørsmål ved en formulering rundt «skipenes 

flyttbarhet» i prosjektrådets vedtak av 16.09.14. Det ble i møtet klargjort at 

dette var i samsvar med premisser og innspill gitt av KHMs fagpersonale i det 

løpende arbeid med utforming av prosjektets byggeprogram. Styret tok ellers 

orienteringen til etterretning. 

 

Vedtak: 

Styret tok statusrapportene til etterretning. 

 

ORDINÆRE SAKER 

 

S 33/14 NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY - BYGGEPROGRAM 

  Saksdokumenter: 

1. Fremleggsnotat av 30.10.14 fra avdelingsdirektøren. 



2. Byggeprogram nytt VTM – utkast pr. 30.10.14. 

   

Museumsdirektøren og avdelingsdirektøren ga oppsummerende presentasjoner 

av prosjektforutsetninger og prosjektstatus, og innledet til diskusjon. 

 

Styret var generelt positiv til fremlagte utkast til byggeprogram, men hadde 

kommentarer til enkeltpunkter i teksten. Disse gjaldt bl.a.: 

 

 Omtalen av fredningsbestemmelsene for nåværende Vikingskipshus er 

ikke presise, og må justeres. 

 Formidlingskonseptet for det nye museet bør tydeliggjøres og 

eksemplifiseres ytterligere. 

 Innspill til div. tekstlige presiseringer, herunder liste over 

endringsforslag fra styrelederen 

 

  Styrelederen fremla en modell for samspillet mellom ikonløype og   

  tematiske fordypninger i utstillings-/formidlingskonseptet. Styret var positiv til 

  denne, men ba om at den ble videre drøftet og kvalitetssikret i en egen  

  gjennomgang med aktuelt fagpersonale ved museet før endelig behandling i 

  styret. 

 

  Styret fastsatte følgende opplegg for sakens videre behandling: 

 

 Innspill til tekstendringer gitt i styremøtet og i separat dokument fra 

styrelederen innarbeides i en ny versjon av byggeprogrammet. Styret 

gis frist til 14.11.14 med å spille inn endringsforslag utover dette. 

 Styrelederens forslag til modell for formidlingsvirksomheten 

bearbeides og kvaltetssikres i en egen prosess med aktuelt fagpersonale 

ved museet. 

 Et ekstraordinært styremøte 18.11.14 gjennomgår den nye og 

bearbeidede versjonen av byggeprogrammet og formidlingsmodellen, 

som deretter spilles inn til SBs sluttprosess for ferdiggjøring av 

programmet. 

 Styret legger til grunn at byggeprogrammets oppfølgingsdokument, 

konkurranseprogrammet for den internasjonale plan- og 

designkonkurransen, fremlegges styret for behandling på styremøtet 

12. desember 2014. 

 

Vedtak: 

 Styret gir sin tilslutning til fremlagte byggeprogram med de synspunkter, 

presiseringer og prosedyre for videre oppfølging som fremkom gjennom 

styrets behandling. Styret ber administrasjonen ta disse inn i det videre 

arbeidet med ferdigstilling av byggeprogrammet, og fremlegge en ny versjon 

av dette i et ekstraordinært møte 18. november. Styret legger til grunn at 

byggeprogrammets oppfølgingsdokument, konkurranseprogrammet for den 

internasjonale plan- og designkonkurransen, fremlegges styret for behandling 

på styremøtet 12. desember 2014. 

 

 
 



S 34/14 NYE STRATEGIDOKUMENTER FOR KHM – STATUS FOR 

PÅGÅENDE PROSESSER, HOVEDELEMENTER I NY STRATEGI 

2020 

  Saksdokumenter: 

1. Fremleggsnotat av 30.10.14 fra museumsdirektøren. 

2. Vedlegg til museumsdirektørens fremleggsnotat om hovedelementer 

Strategi 2020 (3 dok.). 

3. Tidsplan strategiprosess.  

 

  Det ble ikke tid til å foreta realitetsbehandling av de fremlagte dokumenter. 

  Styret besluttet derfor å forskyve behandlingen av saken til neste styremøte, 

  hvor «Strategi 2020» i tråd med fastsatt fremdriftsplan uansett vil være en  

  hovedsak.  

 

  Vedtak:  

Saken utsettes til neste styremøte.  

 
 

 S 35/14 STYRETS ROLLE I TILSETTINGSSAKER - ANSVAR, MYNDIGHET 

OG PROSEDYRER  

Saksdokument: 

1. Notat fra museumsdirektøren og personalleder av 17.09.14 om   

  styrets fullmakter og roller i tilsettingssaker.  

2. Notat av 17.09.14 fra avdelingsdirektøren, «Kulturhistorisk museum –  

  fullmakter og styrende dokumenter, dokumenthierarki» 

 

 Vedtak: 

  Saken utsettes til neste styremøte. 

 
U.off. § 25 

 S 36/14 TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II VED KHM  

  Bakgrunn: 

  Museumsdirektøren ga en oppsummering av sakens bakgrunn og forhistorie: 

 

* Styremøtet 22. august 2014: Forslag om oppretting av en professor II- 

 stilling over en femårsperiode - med særskilt fokus på oppfølging av  

 sentrale elementer i KHMs nye strategi og med delvis finansiering over  

 UiOs pott for strategiske rekrutteringstiltak - ble første gang behandlet  

 i KHMs styre. Saken ble behandlet på grunnlag av notat fra   

 museumsdirektørens side samt fremlagt forslag til kunngjøringstekst.  

 Styret fattet følgende vedtak: «Styret vedtok at stilling som professor II  

 som strategisk rekruttering ved Kulturhistorisk museum tilsettes   

 direkte. Stillingsbeskrivelsen spisses av museumsdirektøren». 

* Notat av 2. september 2014 til rektor: Museumsdirektøren fremmer  

 et spisset forslag i tråd med styrets merknader, søknad om 40 %   

 finansieringsandel samt forslag om at professor Rane Willerslev tilbys 

stillingen. Fremlegget foreslo følgende hovedoppgaver for stillingen: 

 

«Utvikle internasjonale prosjekter basert på ekstern finansiering på grunnlag 

av KHMs faglige satsninger prioriteringer. Prosjektene skal ta utgangspunkt i 

KHMs museale egenart som et komparativt fortrinn ved å: 



 Styrke sammenhengen mellom museets forskning og 

utstillings/formidlingsvirksomhet 

 Styrke den tverrfaglige plattformen for vitenskapelig tenkning og 

samarbeid ved KHM 

 Arbeide i skjæringspunktet mellom KHMs forsknings- og utstillingsråd 

og forskergrupper for å realisere museets strategiske ambisjoner 

 

* Møte 5. november 2014 i det strategiske fordelingsutvalget for rektors 

rekrutteringspott: Utvalget gir sin støtte til søknaden om økonomisk støtte og 

til forslaget om at Rane Willerslev tilsettes i stillingen. Den økonomiske 

støtten utløses når endelig tilsettingsvedtak foreligger. 

 

Museumsdirektøren fremmet på dette grunnlag forslag om at professor Rane 

Willerslev, Aarhus universitet tilsettes i stillingen som professor II ved KHM 

for en fem-årsperiode fra 1. januar 2015.   

 

 Vedtak: 

  Styret tilsetter Rane Willerslev som professor II ved KHM for en 5-årsperiode 

  med virkning fra 1. januar 2015, og med oppgaver, finansiering og  

  tilknytning som beskrevet i museumsdirektørens notat av 2. september 2014.  

 

  Vedtatt med en avholdende stemme (Kjersti Larsen).   

 

 

 

EVENTUELT 

 

Ingen saker. 

 

 

Oslo, 29. november 2014 

 

 

    Eilif Holte 

                                      Styreleder 

                    Håkon Glørstad 

                                  Museumsdirektør 


