
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 4/14 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

Møtet ble avholdt fredag 23. mai 2014 kl. 9.15-11.15 i St. Olavs gt. 29.  

 

Til stede: 

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

Larsen, Steinar Kristensen, Hilde Sofie Frydenberg (for Susan 

Braovac), Ingeborg Marie Østby Laukvik, Lars Madsen.  
Fravær: Susan Braovac, Karl Kallhovd, Karsten Aase-Nilsen 

Fra administrasjonen: Håkon Glørstad (med tale- og forslagsrett), Marit Gamst Markussen 

(referent). 

 

 

Sakskart: 
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 07.05.14. 

Protokollen ble godkjent. 

 

B. Orienteringssaker: 

a) Seminar om nytt vikingtidsmuseum, Bygdøy, 12.05.14 – status, oppfølging og 

utfordringer i prosjektet. 

Museumsdirektøren orienterte. Et godt møte der KHM profilerte seg godt 

ovenfor Statsbygg og Kunnskapsdepartementet. KHM er i en god prosess der 

målsetningen er å sikre rask framdrift uten at det går på bekostning av kvalitet.  

b) Frihetsutstillingen – status etter utstillingsåpningen 16.05.14. 

Museumsdirektøren orienterte. Det var en fin åpning, og museet har fått god 

respons både fra publikum og fagfolk på innhold, konsept og gjennomføring. 

Utstillingen og resten av programmet som er satt opp dette året i regi av 200-

års jubileet er et løft for KHM på mange måter, men direktøren ser at vi ikke 

har fått markedsført konseptet så godt som ønsket. Ved fremtidige 

utstillingsprosjekt bør vi også sette av nok ressurser til markedsføring. 

Innspill fra styret: 

 Markedsføre KHM bedre overfor UiO og studenter 

 Når det gjelder arrangementer, kan KHM lære noe av Fritt Ord og 

Litteraturhuset som begge har hatt stor suksess? 

 Se på hvordan KHMs nettsider brukes. 

 KHM må bli bedre og mer aktiv på sosiale medier  

 

c) KHM strategiprosess – status etter lederseminar 20.-21. mai. 

Museumsdirektøren orienterte. Ledergruppen har besluttet å følge den allerede 

oppsatte milepælsplanen. Parallelt arbeid med ulike plannivå vil sikre god 

sammenheng i planhierarkiet. Planene utarbeides med stigende 

detaljeringsgrad nedover i linjen.  

 

 



d) Varsel om mulig streik ved UiO og KHM. 

Museumsdirektøren orienterte. Det er kommet varsel om mulig streik i 

offentlig sektor fra mandag 26. mai. Ved UiO er ca 400 ansatte tatt ut, av disse 

er litt over 100 ansatt ved KHM. KHM rammes altså særlig hardt, mye av vår 

virksomhet vil bli lammet, blant annet felt- og formidlingsvirksomheten, noe 

som kan bety stort økonomisk tap.  

Ledelsen ved KHM har opprettet en lokal beredskapsgruppe i tilfelle streik.  

 

ORDINÆRE SAKER  

 

S 15/14 «SAVING OSEBERG» - STATUSRAPPORT PR. 15.05.14  

  Saksdokument: 

Statusrapport av 15.05.14. 

 

Museumsdirektøren orienterte om rapportens hovedpunkter, herunder; 

 Paviljongen er så godt som ferdig og er tatt i bruk. Dette er gode 

lokaler for prosjektet. Skilting for publikum vil bli satt opp. 

 Skanne-prosjektet; Prosjektet har god framdrift på skann, selv om 

turistsesongen avvikles som normalt. Prosjektet formidler på en god 

måte ved at skanning skjer i utstillingslokalet av gjenstander/skip, med 

publikum til stede. Publikum kan se på skanningen, og også bli 

informert om prosjektet via fremvisning av en powerpoint-

presentasjon. 

 Neste styremøte, 20. juni, vil bli lagt til Bygdøy slik at styret 

oppdateres om prosjektet. 

 

Styrets behandling: 

Styret var positive til museumsdirektørens orientering, særlig om 

formidlingsdelen da det er opptatt av at museet klarer å nå publikum og å få 

opp interessen for vikingskipsmuseet og prosjektet. I kommende rapporter 

ønsker styret mer spisset informasjon slik at framdrift i forhold til mål og 

milepæler tydeligere kan vurderes.  

 

Vedtak: 

Styret tar statusrapporten og museumsdirektørens orientering til etterretning. 

Styret ber om at rapporteringen reduseres til annethvert styremøte og da med 

tydelig fokus på framdrift i forhold til prosjektplan.  

 

 

S 16/14 VIRKSOMHETSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 

  Saksdokument:  

Utkast til virksomhetsrapport per 1. tertial 2014 fra museumsdirektøren og 

økonomileder 

 

Museumsdirektøren orienterte om rapporten, og nevnte særlig; 

 KHMs merforbruk på lønn 

 Kalkulerte NFR- og EU-inntekter blir ikke ført før i 2014 på grunn av 

feilføring av prosjektmidler til en annen enhet ved UiO samt 

forsinkelser i utbetalinger.  

 Museumsdirektøren ønsker mer satsing på søknader til EU og NFRs 



programutlysninger fremfor fripro -søknader til NFR. 

 

Styret ga følgende kommentarer: 

 Virksomhetsrapporten er godt skrevet, men tabellene er vanskelige å 

lese opp mot teksten. 

 Administrasjonen bes komme med en redegjørelse for det store 

merforbruket på lønn. 

 KHM bør se nærmere på sin forskningssatsing fremover 

 KHM må se på tiltak for å få opp besøkstallene. 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til virksomhetsrapporten med de merknader som 

fremkom gjennom styrets behandling. 

 

 

S 17/14 TILSETTING AV PROSJEKTLEDER E18 ARENDAL-

TVEDESTRAND (SKO 1108 FORSKER) 

  Saksdokument: 

1.  Kunngjøringstekst 

2.  Søkerliste 

3.  Søknader med CV’er  

4.  Uttalelse av 30.04.14 fra sakkyndig komité 

5.  Tilleggsuttalelse av 13.05.14 

6.  Innstilling av 15.05.14 fra museumsdirektøren 

 

Styremedlem Steinar Kristensen var ikke til stede ved behandlingen av denne 

saken, da han er satt opp som referanse av en av søkerne. 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Lars 

Sundström i stillingen som prosjektleder i nordisk arkeologi ved 

Kulturhistorisk museum. 

 

Dersom innstilte nr. 1 ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre de neste 

innstilte i den rekkefølge de er innstilt. 
 

 

 

 

Oslo, 23. mai 2014 

 

 

    Eilif Holte 

                                      Styreleder 

                    Håkon Glørstad 

                                  Museumsdirektør 


