
PROTOKOLL - MØTE NR. 5/15 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 
 

Møtet ble avholdt fredag 25. september 2015 kl. 9:15 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet. 

 

Til stede: 

Medlemmer:  Eilif Holte (møteleder), Ole Jakob Sunde, Susan Braovac, Dagfinn  

   Skre, Marit Melhuus, Steinar Kristensen, Knut Frydenlund 

 

Fravær:  Kjersti Larsen, Amanda Schei 

 

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

   Aase-Nilsen (referent) 

 

Sakskart: 
   
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 19.06.15 (vedlegg). 

 

Museumsdirektøren påpekte språklige uklarheter i vedtaket under «Sak S 20/15 

UiOs budsjett 2016, ny finansieringsmodell for KHM - status for  

prosess, videre oppfølging», og fremla forslag til justert vedtakstekst: 

 

«Styret tar museumsdirektørens orientering til etterretning. Styret finner 

særlig grunn til å vektlegge at det etter sakens siste utvikling foreligger 

entydige signaler fra UiOs ledelse om at svakhetene i KHMs 

finansieringsmodell er erkjent. Styret ber administrasjonen fremlegge en plan 

for KHMs videre oppfølging uavhengig av UiO-ledelsens nye signaler. 

Utgangspunktet for dette arbeidet vil være at det kan ligge betydelige 

utfordringer i oppfølgingen av den nylig vedtatte «Strategi 2020», så lenge 

ikke spesifikke og forpliktende beslutninger om forbedring av 

finansieringsmodellen foreligger.  

Styret ber på dette grunnlag administrasjonen foreta en fornyet vurdering av 

målene og tiltakene i «Strategi 2020» m/delstrategier på bakgrunn av 

eksisterende økonomiske rammebetingelser og fremlegge evt. forslag om 

justeringer for behandling i styret.» 

 

Protokollen ble godkjent med denne endring. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektør 

 

a) Besøkstall per 31. august 2015 (vedlegg) 

Museumsdirektøren orienterte om besøksstatistikken for VSH og HM pr. 

31. august 2015. Den gode trenden i besøkstallsutviklingen har holdt seg 

gjennom sommeren. De to museene har en samlet økning i besøkstallene 

sammenlignet med fjoråret på 13 %, hvorav 12 % på Vikingskipshuset og 

17 % på Historisk museum. Vikingskipshuset hadde i juli et samlet besøk 

på mer enn 100.000 på en måned. Årsaken til økningen ligger dels i økt 

turisttrafikk til Norge pga. gunstige valutakurser, dels i økt internasjonal 

interesse for vikingtiden. Gode skiftende utstillinger og den nye ordningen 

med dobbelbillett for VSH og HM, har bidratt til en positiv 

besøksutvikling også for Historisk museum. 



 

b) Status ansettelse av nye ledere ved KHM, HR-sjef og seksjonssjef for 

Utstillings- og publikumsseksjonen 

Museumsdirektøren orienterte om prosessen for tilsetting av de to 

stillingene. 

 

c) Utkast til planinnspill Tullinløkka (vedlegg), U. off. § 15.1 

Museumsdirektøren orienterte om den pågående prosess for utarbeiding av 

UiOs innspill til Statsbyggs konseptvalgsutredning for Tullinløkka. Styret 

ga sin støtte brevets hovedinnhold, og ba administrasjonen komme tilbake 

med en nærmere presentasjon for styret av visjonen og konseptene for 

bruk av Nasjonalgalleriet. 

 

d) Ledelsesrapport per 2. tertial 

Museumsdirektøren og Ass. Museumsdirektør orienterte om status for 

økonomien pr. 2. tertial 2015 samt oppdaterte prognoser for resultat 2015-

19. Tertialrapporten viser en økt positiv saldo i KHMs basisøkonomi. 

Årsaken til dette ligger bl.a. i økte inntekter fra billett- og butikksalg, økte 

overheadinntekter, ubesatte stillinger og stram styring av driftsutgiftene. 

En nylig besluttet kompensasjon fra UiO for inntektsbortfall fra mva-

fratrekk bidrar også til den positive saldoen. En stor del av den positive 

prognosen for 2015 skyldes bundne midler for utsatt aktiviteter som 

overføres til 2016. Selv om økonomien pr. dato synes god, er de 

strukturelle svakhetene som følge av lav basisfinansiering og avhengighet 

av risikoutsatte inntektskilder ikke løst. Fortsatt forsiktighet i innfasing av 

vakante stillinger og bruk av de økte frihetsgradene til investeringer og 

tjenestekjøp i stedet for bundne driftsutgifter, er derfor museumsledelsens 

anbefaling. Hoveddelen av denne satsingen bør rettes mot formidling og 

utstillingsbygging, herunder fornying av basisutstillingene i Historisk 

museum. Styret uttrykte tilfredshet med den forbedrede økonomiske 

situasjonen, men advarte samtidig mot faren for at dette kan bli en 

sovepute for UiO i det nødvendige arbeidet med å utvikle grep som kan 

rette opp de strukturelle feilene i KHMs økonomi. 

 

e) Referat fra kontaktmøte med UiO-ledelsen 

Museumsdirektøren orienterte om kontaktmøte med UiO-ledelsen. 

Hovedfokus lå på de strukturelle svakhetene i KHMs finansieringsmodell. 

Det er forståelse for KHMs utfordringer, men mye tyder på at UiO på kort 

sikt ikke vil gå inn på løsninger som ikke også er knyttet til reformer av 

finansieringsmodellene for hele uh-sektoren. En ledetråd for KHMs eget 

arbeid vil være å bevare og å utvide det interne handlingsrommet. Et svært 

viktig redskap i dette arbeidet vil være den strategiske kompetanse- og 

rekrutteringsplanen som nå er under utarbeidelse. Det er også viktig at 

universitetsmuseene kan samle seg om felles krav og prioriteringer overfor 

aktuelle departementer der det er grunnlag for dette, bl.a. gjennom et 

initiativ for rehabilitering av universitetsmuseenes nedslitte bygningsmasse 

og gjennom prosessen for utvikling av en modell for bedre og riktigere 

finansiering av museenes ivaretakelse av sitt ansvar innen 

kulturminneforvaltningen. Begge disse saker vil stå sentralt på 

universitetsmuseenes dialogmøte med Kunnskapsdepartementet i 

november 2015. Styret uttrykte støtte til museumsdirektørens vurderinger. 

Styret viste ellers til Sak S 20/15 på styremøtet 19. juni 2015, og legger til 

grunn at administrasjonen fremlegger en egen sak der de strategiske 

overveielser gjort i museumsdirektørens orientering tydeliggjøres og 



presiseres. 
 

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET 
 

 

S 23/15 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – 

STATUSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2015 

Saksdokument: 

Prosjektrapport IX fra KHM-adm. til styret. 

 

Avdelingsdirektøren orienterte om status og fremdrift for VTM-prosjektet. 

 Den internasjonale arkitektkonkurransen er nå kunngjort og jury er oppnevnt. 

 Vinner av konkurransen vil bli kåret i mars 2016. Statsbyggs sist oppdaterte 

 fremdriftsplan angir 2020 som årstall for byggestart og 2022/23 som tidspunkt 

 for åpning av det nye museet. KHM arbeider med utforming av sin egen 

 interne prosjektplan for VTM-prosjektet, med fokus på delprosjekter for 

 utstillingsproduksjon, kommunikasjon, organisering, finansiering mv. 

 Arbeidet har i høst bl.a. vært tema for et seminar med deltagelse fra andre 

 museer som har vært  gjennom tilsvarende prosesser. Styret understreket 

 viktigheten av at man ser arbeidet med den interne prosjektplanen for VTM i 

 sammenheng med prosessen for utarbeiding av den strategiske kompetanse- og 

 bemanningsplanen, og at bemannings- og kompetansemessige konsekvenser 

 av det nye VTM belyses i denne. 

   

Vedtak: 

  Styret tok statusrapporten til etterretning. 

 

 

S 24/15 SAVING OSEBERG - STATUSRAPPORT 2. TERTIAL 2015 

  Saksdokumenter: 

1. Fremleggsnotat av 17.09.15 fra museumsdirektøren. 

2. Statusrapport Saving Oseberg av 17.09.15 fra seksjonsleder for Seksjon for 

samlingsforvaltning. 

3. Notat fra museumsdirektøren om strategi for Saving Oseberg - fra fase I til 

fase II. 

 

  Museumsdirektøren orienterte om SO-rapporten pr. september 2015 og om 

  prosessen for etablering av finansieringsgrunnlag for prosjektets fase II.  

  Pågående SO-prosjekt er i rute i henhold til prosjektplanen. I arbeidet med å 

  etablere finansiering for fase II har det vært møter med Riksantikvaren og 

  UiO-ledelsen. Strategien er å jobbe for finansiering over Revidert   

  nasjonalbudsjett for 2016 (juni-16), subsidiært over det ordinære   

  statsbudsjettet for 2017. Det er elles viktig å se SO-prosjektets fase II i nær 

  sammenheng med byggeprosjektet for nytt Vikingtidsmuseum, og å bygge en 

  helhetlig kommunikasjonsstrategi for KHM på Bygdøy på grunnlag av de to 

  prosjektene. Det arbeides med å skape særskilt finansiering fra UiO for et 

  kommunikasjonsprosjekt for KHM på Bygdøy.   

 

Vedtak: 

  Styret tar statusrapporten til etterretning og slutter seg til strategi for  

  etablering av finansieringsgrunnlag for Saving Oseberg fase II. 

 

 



S 25/15 VIKINGTIDEN LEVER – STATUSRAPPORT 

  Saksdokument: 

1. Premissdokument - Filmprosjekt KHM / Viking Cruises. 

2. Avtaleprinsipper 

 

  Museumsdirektøren og styreleder orienterte om hovedelementene i  

  avtaleverket mellom KHMs sponsor Viking Cruises og produksjonsselskapet 

  Fantefilm om produksjon av 1+3 filmer om vikingtid for visning på  

  Vikingskipshuset og på «Viking Cruises» skip. Avtalen inngås mellom Viking 

  Cruises og Fantefilm, men KHM legger premissene for filmenes faglige  

  innhold. Det er i tillegg til selve produksjonskostnadene avsatt midler til  

  tekniske installasjoner på Bygdøy og til uforutsette kostnader. Styret uttrykte 

  tilfredshet med arbeidet som er gjort for å få på plass et avtaleverk, og  

  anbefaler at det inngås endelige avtaler i henhold til dette. 

 

  Vedtak: 

  Styret tar orienteringen om premissene for et avtaleverk mellom Viking  

  Cruises og filmselskapet Fantefilm til etterretning, og anbefaler at det inngås 

  endelige avtaler om produksjon av 1+3 filmer i henhold til dette.    

   
 

ORDINÆRE SAKER 

 

U. off. § 25 

S 26/15 TILSETTING AV 2-3 STIPENDIATSTILLINGER VED KHM 

  Saksdokumenter:   

1. Innstilling av 17.09.15 fra museumsdirektøren. 

2. Kunngjøringstekst. 

3. Adresseliste sakkyndig komité. 

4. Kryssliste sakkyndig komité. 

5. Fagkomitéens vurdering av søknader om stipendiatstillinger ved KHM. 

6. Søknad med CV og referanser fra de innstilte. 

 

  Vedtak: 

  Styret ber om at det foretas intervju og referansesjekk av de innstilte, og at 

  museumsdirektøren fremlegger ny innstilling på dette grunnlag. Styret legger 

  til grunn at endelig behandling av tilsettingssakene kan foretas gjennom  

  sirkulasjon blant styrets medlemmer. Styret godkjenner at tre (3)   

  stipendiatstillinger besettes. Styret ber administrasjonen følge opp  

  merknadene til rutiner og prosedyrer ved behandling av vitenskapelige  

  stillinger gitt i styremøtet.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRØFTINGSSAKER 

 

S 27/15 INNLEDENDE DRØFTING OM ÅRSPLAN 2016-2018 

Saksdokumenter: 

  1. Fremleggsnotat av 17.09.15 fra museumsdirektøren. 

  2. UiOs årsplan 2016-2018. 

3. Mal for UiOs årsplan. 

 

Museumsdirektøren orienterte om den nye malen for UiOs årsplan som skal 

 gjelde fra 2016. Malen er en direkte oppfølging av rapporten fra det såkalte 

 Strategic Advisory Board (SAB), og innebærer bl.a. sterkere fokus på hvordan 

 enhetene kan bidra til resultatoppnåelse på de områder som er prioritert i UiOs 

 strategier og årsplaner. UiOs årsplan 2016-18 har seks tiltak innenfor 

 delområdene utdanning, forskning og samfunnskontakt, formidling og 

 innovasjon. I tillegg kan årsplanene inneholde en egen del med enhetenes egne 

 tiltak, herunder museumsspesifikke tiltak som ikke passer inn under UiO-

 planens seks hovedtiltak. Administrasjonen vil komme tilbake til 

 oppfølgingen av malen i tilknytning til behandlingen av KHMs Årsplan 2016-

 18 på styremøtene i november og desember.    

 

Vedtak: 

Styret tok museumsdirektørens orientering til etterretning, og avventer sakens 

videre oppfølging under behandlingen av årsplan 2016-18 på styremøtene 6. 

november og 11. desember. 

 

 

S 28/15 VIDERE KIOSKDRIFT VSH – PREMISSER OG KONSEPTVALG 

  Saksdokument:  

  Notat fra avdelingsdirektøren og avdelingsleder for forretningsdrift. 

 

  Avdelingsdirektøren orienterte om kioskbygningens fysiske tilstand, og om 

  arbeidet med utredning konsept og driftsform for serveringstilbudet på  

  Bygdøy i perioden frem til byggestart for det nye museet. Det kan være aktuelt 

  å se en evt. ny kioskpaviljong i sammenheng med bygging av et nytt  

  midlertidig anlegg for bagasjeoppbevaring. Løsningen forutsetter nært  

  samspill med UiOs eiendomsavdeling. Det er også nødvendig å drøfte saken 

  som del av UiOs og KHMs overordnede strategi for kommunikasjon og  

  synliggjøring i perioden frem til åpningen av det nye museumsanlegget i  

  2022/23. 

 

  Vedtak: 

  Styret legger vekt på at:  

 Kiosken må kunne fungere på en god måte frem til nybygg er åpnet for 

publikum 

 Kiosken fra og med neste sommer fremstår med en kvalitetsprofil som 

understøtter museets nasjonale og internasjonale betydning.  

 Driftsmodellen fremstår med en tilsvarende kvalitetsprofil 

  Styret ber administrasjonen fremlegge for styret i neste møte:  

 Hvilke premisser som skal understøtte en adekvat kvalitetsprofil og en 

god driftsmodell 

 Hvilke funksjonskrav som skal gjelde for kiosk, fortrinnsvis i 

kombinasjon med butikk og sikkerhet.  

 Alternative skisser med tilhørende prisoverslag.   



 
 

 

EVENTUELT 

 

Digitale styrepapirer:  

Styremedlemmet Frydenlund etterspurte digitale styredokumenter tilpasset bruk av Ipad o.l. 

Museumsdirektøren viste til at styret behandlet spørsmålet i 2014, og at en da konkluderte 

med at styredokumentene fortsatt skulle utsendes i papirformat. Digitale versjoner av 

dokumentene er likevel tilgjengelig via KHMs web.  

 

 

 

Oslo, 2. oktober 2015 

 

   

 

Eilif Holte (s) 

Styreleder                      Håkon Glørstad 

                                         Museumsdirektør 

 

 


