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Styringsmøter med museene 2015 – Tilbakemelding til UiO, KHM og NHM 

 

Vedlagt følger tilbakemelding fra departementet til Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk 

museum og Naturhistorisk museum. Departementet forventer at UiO setter i verk 

nødvendige tiltak for å følge opp tilbakemeldingen. 

 

Departementet vil informere om når det blir aktuelt å gjennomføre nytt styringsmøte i 

tildelingsbrevet for det aktuelle året. Vi tar sikte på å gjennomføre slike styringsmøter 

minimum en gang per styreperiode. 
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Styringsmøte med universitetsmuseene 2015  
Tilbakemeldinger til institusjonen 
 
Styringsmøte med Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum 

Dato og tid:  5. november kl 9:30-11:30 

Sted:  Kirkegt. 18, møterom 226 

Møtedeltakelse fra institusjonen: Knut Fægri, viserektor UiO 

Kjetil Trædal Thorsen, styremedlem UiO 

Tove Kristin Karlsen, ass. universitetsdirektør UiO 

Ellen Johanne Caesar, økonomidirektør UiO 

Kristin Halvorsen, styreleder NHM 

Tone Lindheim, museumsdirektør NHM 

Håkon Glørstad, museumsdirektør KHM 

Møtedeltakelse fra departementet: Toril Johansson, ekspedisjonssjef UH-avdelingen 

Jana Weidemann, avd.direktør UH/FI 

Erling Weitemeyer Wist, spesialrådgiver UH/BØ 

Øystein Holmedal-Hagen, seniorrådgiver UH/ES 

Jorunn Nakken, seniorrådgiver UH/FI 

 

1. Strategiske spørsmål 
 Departementet har merket seg at det har vært en betydelig utvikling ved museene, 

og at begge museene er godt integrert i UiOs strategi.  

 Departementet viste til UiOs egne tall i Årsrapporten som viste betydelig svakere 

økonomiske utvikling for museene enn for øvrige fakulteter og sentre. Universitetet 

viste til at de har prioritert bygg og samlinger ved museene. Det er store utfordringer 

både på Bygdøy, Tullinløkka og Tøyen. 

 Departementet har merket seg at universitetet har prioritert egne midler til å 

rehabilitere Brøggers hus på Tøyen, og at museene har en sentral plass i UiOs 

masterplan for egne bygninger.  

 Universitetet trakk frem «Saving Oseberg» ved KHM som et idealprosjekt for 

museene, der forskning, forvaltning og formidling kombineres på et utmerket måte. 

I tillegg innebærer prosjektet innovasjon og utvikling av ny metodikk.  

 KHM tok opp utfordringen med at finansieringen av «Saving Oseberg» over 

statsbudsjettet ble avsluttet etter første fase (kunnskapsfasen). Departementet 

presiserte at det ikke har vært lovet midler i mer enn tre år, men forstår museets 

bekymring for å miste kompetansen som er bygd opp i første fase.  

 
2. Forskning 

KHM: 

 Departementet har merket seg at museet har høye ambisjoner for forskningen, 

særlig EU-forskningen, og ga ros for høy publisering. 

 Museet orienterte om at SFF-søknaden om vikingtid kom til finalen i forrige 

søknadsrunde, og at de burde søkt ERC den gang. Nå må de restrukturere før nye 

søknader.  

 Departementet har merket seg at museet har omorganisert virksomheten for å få mer 

ut av ressursene.  
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 Museet har mål om å forske mer på materiale fra forvaltningsgravingen. Museet har 

etablert forskergrupper, og vil videreføre gruppene fra den strategiske satsingen. 

Museet understreket at den strategiske satsingen har utløst mye ekstern finansiering.  

NHM: 

 Departementet har merket seg at museet er inne i et generasjonsskifte. De ansetter 

mange nye nå, med forventninger om å øke både publisering og ekstern 

finansiering. Museets publisering per vitenskapelig ansatt er lav. 

 NHM er omfattet av UiOs «plussordning» for EU-søkning, med «Mat.nat.+», det 

fakultetet bistår museet med utforming av søknader.  

 Departementet har merket seg at NFR-tildelinger har økt noe, og at NHM har flere 

ERC-søknader. Museet rekrutterer bredt internasjonalt.  

 Museet orienterte om at de dekker et bredt fagfelt og at mange av forskergruppene 

er svært små. De må vurdere nedlegging av fagfelt.  

 

 
3. Utdanning 

KHM:  

 KHM viderefører ansvaret for forskerskolen i arkeologi. 

 Museet har også ansvaret for feltarbeidet i arkeologistudiet ved UiO. I tillegg har de 

utviklet en «rød sone» i Historisk museum, der studentene får teste utstyr.  

NHM: 

 NHM viderfører ansvaret for forskerskolen i biosystematikk. Den har vært en stor 

suksess, og er svært viktig for rekrutteringen til museets fagområder.   

 
4. Formidling 

KHM: 

 Departementet har merket seg at 2014 var et særs bra år for formidling. KHM har 

gjort om 1. etasje i Historisk museum fra basisutstilling til kjerneutstilling og har 

utviklet et eksperimentarium i 2. etasje. Dette gjør museet og utstillingene mer 

dynamisk, og de kan fornyes fortløpende til lavere kostnader. 

 Departementet har også merket seg at KHM er svært aktive mot skolene, med  blant 

annet «skolegraving»  i tilknytning til arkeologiske utgravinger, der elevene kan ha 

dialog med arkeologene på nett. Det er veldig bra.  

NHM: 

 Departementet har merket seg at skoletjenesten har en stor plass i museets 

formidling, og vurderes som en viktig arena for rekruttering til UiO og til 

realfagene.  

 NHM har store forventninger til samarbeidet med Hersleb v.g.skole og Tøyen skole. 

Det er også flere andre brikker i spill ifm museets egne planer for nytt veksthus og 

klimasenter og med Tøyen-løftet.  Museet har god dialog med Oslo kommune.  

 Departementet viste til at universitetene kan utvikle egne økonomiske insentiver for 

å underbygge egne prioriteringer. Universitetet har sett på indikatorer for formidling 

og innovasjon, men at dette vil kreve omfattende kvalitetsvurderinger. De har 

prioritert forutsigbarhet foran flere indikatorer så langt.  
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5. Forvaltning 
KHM: 

 Derpartementet har merket seg at KHM har jevnt over gode resultater på sikring og 

bevaring av samlingene, men registrerer at det har vært utfordringer med å flytte til 

Økern. KHM orienterte om at Jernbaneverket har behov for lagrene sine på 

Sørenga, så der må museet finne alternativer.  

 Det har vært en kraftig reduksjon i magasinenes brannsikringsgrad i 2014. UiO er 

kjent med problemet, og departementet oppfordrer museet til å arbeide videre med 

dette. 

 Departementet orienterte om oppfølging av arbeidsgruppe og statssekretærmøte om 

forvaltningsoppgaver etter kulturminneloven. KLD har endret regelverket for 

fylkeskommunenes registreringer etter § 9 i kml med virkning fra 1.1.2016, der 

inntil 10 pst av budsjettet kan settes av til håndtering av funn i museene. KD har 

også lagt inn en generell styrking av universitetsmuseene i forslaget til statsbudsjett 

for 2016, totalt 10 mill. kroner. Dette er midler som kan benyttes til å finansiere 

økte forvaltningsoppgaver. 

NHM: 

 NHM har svake resultater på sikring og bevaring. Departementet forventer at 

museet arbeider for å forbedre resultatene.  

 Det er viktig at samlingene har en tilfredsstillende sikring og bevaring i 

flytteprosessen til Økern. 

 
6. Bygg 

KHM: 

 Departementet er positiv til at det er igangsatt en arkitektkonkurranse for nytt 

Vikingtidsmuseum på Bygdøy på bakgrunn av KDs bestilling til Statsbygg på 

skisseprosjekt. Departementet er også glad for at UiOs masterplan for egne bygg nå 

foreligger, og departementet vil legge denne til  grunn i oppfølgingen av 

byggeprosjektene.  

 KHM luftet noen tanker om etterbruk av Nasjonalgalleriet, for eksempel til museets 

middelalderkunst eller funn fra antikken. Museet og universitetet vil vurdere dette 

videre.  

NHM: 

 Departementet orienterte om at det har gått bestillingsbrev til Statsbygg på 

utarbeidelse av nytt skisseprosjekt for veksthus på Tøyen, innefor en total ramme på 

495 mill. kroner. Departementet vil innkalle til prosjektråd for bygget.  

 Museet orienterte om at de har gått aktivt inn i prosessen og blant annet vil 

undersøke tilsvarende anlegg i utlandet for å få råd om materialvalg og 

energiløsninger, og for å få mest mulig ut av kostnadsrammen.  

 
7. Midlertidighet 

KHM: 

 Museet har redusert midlertidigheten ved å ansette 10 arkeologer i faste stillinger, 

basert på forventet oppdragsportefølje. Dette gir mer stabilitet og forusigbarhet, men 

gir også noen faglige utfordringer for både museet og den enkelte ansatte.  
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NHM: 

 Departementet har merket seg at museet har redusert midlertidigheten de senere 

årene, og at museet vil vurdere fortløpende om de kan ansette i faste stillinger i 

stedet for prosjektstillinger.   

 
8. Innmeldte saker fra institusjonene 
 Finansiering av utstillingene i Brøggers hus. UiO har satt av midler til selve 

rehabiliteringen, men har ikke midler utover dette. De har prøvd andre 

finansieringskilder, men det er for stor sum for for eksempel sparebankstiftelsen. 

Departementet orienterte om at det ikke finnes midler til slike formål, og at dette 

eventuelt må fremmes som budsjettforslag fra universitetet på ordinær måte.  

 Saving Oseberg og Underkapasitet i kulturminneforvaltningen ble tatt under sak 5. 
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