
PROTOKOLL - MØTE NR. 1/16 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 
 

Møtet ble avholdt torsdag 11. februar 2016 kl. 9:15-12.00 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet. 

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Marianne Vedeler, Svein Gullbekk, Anette Sættem, 

Marit Gamst Markussen (for Steinar Kristensen), Ellen Horn, Knut Frydenlund, Amanda 

Schei 

 

Fraværende: Marit Melhuus 

 

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

Aase-Nilsen (referent) 

 

Sakskart: 
   
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 11.12.15 (vedlegg) 

 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

B. Nytt styre - orienteringer, konstituering: 

 

- Velkommen til nytt styre v/styreleder og museumsdirektør: 

 Styrelederen ønsket det nye styret velkommen. 

- Orientering om valg/oppnevning av det nye styret - styreoversikt, 

valgprotokoll (vedlegg): 

 Protokoll og styreoversikt ble tatt til etterretning. 

- Valg av nestleder: 

 Utsettes til neste styremøte. 

- Rammer for styrets arbeid - ansvar, oppgaver, styringsdokumenter 

v/avdelingsdirektøren (vedlegg) 

 Notatet om de formelle rammene for styrets arbeid ble tatt til etterretning. 

 

Museumsdirektøren viste fire overordnede slides og orienterte om KHMs visjoner, 

strategier og organisasjon. 

 

 

C. Orienteringssaker fra museumsdirektøren: 

 

a) Virksomhetsrapport KHM 3. tertial 2015 (vedlegg) 

Museumsdirektøren og assisterende museumsdirektør  orienterte om 

KHMs virksomhetsrapport for 3. tertial 2015. Rapporten viser et betydelig 

regnskapsmessig overskudd ved utgangen av 2015. Selv om over 

halvparten av overskuddet er bundne midler for utsatt aktivitet (bl.a. 

Saving Oseberg-prosjektet), vil KHM ca. 17 millioner av overskuddet 

være «frie midler» til disposisjon for 2016. Forklaringene ligger i sterkt 

økte inntekter fra de to museenes billett- og butikksalg (særlig 

Vikingskipshuset), høye overheadinntekter og ymse kompensasjoner og 

ekstratildelinger fra UiO/KD. I tillegg kommer effektene av flere års 



innsparingstiltak, hvorav et stort antall ubesatte stillinger er av særlig 

betydning. De grunnleggende strukturelle svakhetene i KHMs økonomi, 

herunder den sterke avhengigheten av skiftende og konjunkturutsatte 

inntekter, er likevel ikke borte. Styret ba om museumsledelsens vurdering 

av mulighetene som ligger i handlingsrommet. Museumsdirektøren 

orienterte om premissene som ligger til grunn for bruken av 

handlingsrommet og for styringen av KHMs økonomi på lengre sikt: 

- Den endrede økonomiske situasjonen vil muliggjøre innfasing av 

flere nye stillinger i årene som kommer, men det er viktig at dette 

gjøres på grunnlag av de prioriteringer og føringer som følger av 

den nye Strategiske kompetanse- og rekrutteringsplanen (jfr. Sak 

05/16). 

- Noen nye stillinger (herunder stillinger som har vært vakante) er 

allerede lagt inn i langtidsbudsjettet for 2016-20 (LTB), som styret 

vedtok på sitt møte 11. desember 2015. 

- Enkelte stillinger knyttet til den dokumenterte underbemanningen i 

kulturminneforvaltningen vil bli faset inn separat, i takt med at 

finansieringsløsninger via Kunnskapsdepartementet og/eller UiO 

etableres. 

- En handlingsregel for maksimum bruk av inntekter fra billett-

/butikksalget og fra overheadmidlene til finansiering av faste 

lønnsutgifter vil legge grunnlaget for stabil, langsiktig 

økonomistyring med akseptabel risikograd. 

   Styret tok orienteringen til etterretning, og avventer videre oppfølging 

   gjennom den kommende behandlingen av kompetanse- og   

   rekrutteringsplanen. 

 

b) KVU fremtidig disponering av Tullinløkka - innspill fra KHM/UiO til 

Statsbygg og Oslo Economics (vedlegg). 

Avdelingsdirektøren orienterte om den pågående konseptvalgsutredningen 

(KVU) for disponering av Tullinløkkaområdet og som Statsbygg 

gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, 

Kulturdepartementet og Moderniseringsdepartementet. KVU’en vil bli 

avgitt i løpet av april, og deretter underlagt en kvalitetssikringsprosess 

etter fastsatte prosedyrer. Det er ventet at et endelig beslutningsgrunnlag 

vil foreligge rundt årsskiftet 2016/17. KHMs og UiOs modell og premisser 

for mulig disponering av Tullinløkkaområdet, herunder Nasjonalgalleriet, 

er spesifisert i UiOs brev av 15. oktober 2015 til Statsbygg (SB). Som del 

av  SBs arbeid med KVU’en har KHM levert grunnlagstall til Oslo 

Economics for drifts- og investeringskostnader ved modellene og som ble 

skissert i brevet av 15. oktober 2015. Styret tok orienteringen til 

etterretning, og legger til grunn at saken fremlegges styret som ordinær sak 

når KVU- og KS1-rapport foreligger. 

 

c) Arbeidsmiljøundersøkelse (Ark) ved KHM november/desember 2015 - 

orientering om hovedfunn og videre oppfølging 

Museumsdirektøren orienterte om hovedfunnene fra 

arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført ved KHM i 

november/desember 2015. Det arbeides nå med tiltaksplaner i de ulike 

seksjonene, og med utarbeiding av oppfølgingspunkter på overordnet 

museumsnivå. Undersøkelsen, som er et fellesopplegg utviklet av og for 

institusjonene i universitets- og høyskolesektoren, vil bli gjentatt ved 

KHM annet hvert år. Styret tok orienteringen til etterretning. 

 



d) Arrangementsprogram vår 2016 - Historisk museum og Vikingskipshuset.  

Programmet ble delt ut i møtet.  
   

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET 

 

 

S 01/16 SAVING OSEBERG - STATUSRAPPORT 3. TERTIAL 2015 

  Saksdokument: 

  Statusrapport Saving Oseberg av 31.01.16 fra seksjonsleder for Seksjon for 

  samlingsforvaltning. 

  Museumsdirektøren orienterte. Med unntak av noen få forsinkelser   

  som følge av utsatt tilsetting av eksternt fagpersonale, er prosjektet godt i rute. 

  Endelig prosjektplan og budsjett for SO-prosjektets fase II skal foreligge innen 

  utgangen av februar 2016. Det vil bli arbeidet for at finansieringen av  

  fase II senest skal komme på plass over statsbudsjettet for 2017.   

  Avdelingsdirektøren orienterte om forholdet mellom SO-prosjektet og  

  «sikringsprosjektet» som er etablert som del av prosjekt Nytt   

  vikingtidsmuseum. 

 

Vedtak: 

  Styret tok statusrapporten til etterretning. 

 

 

S 02/16 VIKINGTIDEN LEVER - STATUSRAPPORT   
   Styreleder og museumsdirektør orienterte det nye styret om mottatte  

  sponsormidler for produksjon av flere vikingtidsfilmer for visning på  

  Vikingskipshuset, og om prosessen rundt oppfølgingen av dette frem til nå. 

  Det pågår nå en anbudsrunde for filmproduksjonen. En egen midlertidig tilsatt 

  prosjektleder koordinerer KHMs arbeid med prosjektet.  

 

  Vedtak: 

  Styret tok statusrapporten til etterretning, og ba om at museumsdirektøren 

  fremlegger en skriftlig statusrapport til neste styremøte. 

 

 

S 03/16 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – 

STATUSRAPPORT PR. FEBRUAR 2016 

Saksdokument: 

Prosjektrapport XI. fra KHM-adm. til styret. 

Avdelingsdirektøren viste til fremlagte statusrapport, og ga en kort orientering 

 om viktige hendelser i prosjektet, herunder beslutningen om å presentere 

 vinnerne av arkitektkonkurransen på en pressekonferanse på 

 Vikingskipshuset 16. mars. KHM og Statsbygg samarbeider om en   

 utstilling av vinnerprosjektene. Denne vil bli åpnet på Vikingskipshuset 

 samtidig med pressekonferansen. 

   

Vedtak: 

  Styret tok statusrapporten til etterretning.  



 

 

 

 

ORDINÆRE SAKER 

 

 

S 04/16 NYTT VTM-PROSJEKT - INTERN ORGANISERING OG 

OPPFØLGING   

  Saksdokumenter: 

  1. Fremleggsnotat av 03.02.16 fra avdelingsdirektøren. 

  2. Powerpoint - organisering, ansvar, bemanning, fremdrift og finansiering. 

  Styrelederen fremmet forslag om at saken ikke realitetsbehandles i møtet, og at 

  saken fremlegges på nytt i neste styremøte på grunnlag av et ordinært  

  saksfremlegg hvor modellen vist i vedlagte powerpointpresentasjon er  

  presentert som et entydig og spesifisert forslag til vedtak. Styret ga sin  

  tilslutning til dette. Styret ga i en kort runde kommentarer til enkeltpunkter i 

  det fremlagte materialet. Administrasjonen tar med seg disse i   

  saksforberedelsen frem til neste styremøte. 

   

  Vedtak: 

  Saken realitetsbehandles ikke i dette styremøte. Administrasjonen bes 

  fremlegge saken for ny behandling på neste styremøte på grunnlag av et  

  ordinært saksnotat med entydige og spesifiserte forslag til vedtak.  

 

 

S 05/16 STRATEGISK KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN FOR 

KHM - FØRSTE BEHANDLING   

  Saksdokument: 

  Powerpointpresentasjon av 04.02.16 fra museumsdirektøren og assisterende 

  museumsdirektør.  

  (Det var utarbeidet et eget saksfremlegg i tillegg til ppt’en, men dette var ved 

  en inkurie ikke kommet med i sakspapirene). 

  Styrelederen fremmet forslag om at saken ikke realitetsbehandles på  

  foreliggende grunnlag, men at administrasjonen jobber videre med saken i 

  henhold til fremlagte milepælsplan. Styret ga sin tilslutning til dette. 

 

  Vedtak: 

  Styret ga sin tilslutning til fremlagte forslag til milepælsplan for det videre 

  arbeidet med den strategiske kompetanse- og rekrutteringsplanen. Det legges 

  til grunn at saken i den videre behandling forelegges styret på grunnlag av 

  ferdig utarbeidede dokumenter og entydige og spesifiserte forslag til vedtak. 

 

 

S 06/16 REGLEMENT FOR NATURHISTORISK MUSEUM OG   

  KULTURHISTORISK MUSEUM, UNIVERSITETET I OSLO -  

  FORSLAG TIL REVISJON AV REGLEMENT 

  Saksdokumenter: 

  1. Fremleggsnotat av 03.02.16 fra avdelingsdirektøren. 

  2. Museumsreglement m/endringsforslag. 

  Avdelingsdirektøren ga en kort orientering om saken. Hovedpunkter i det 

  reviderte forslaget er presiseringer av museenes formålsparagraf, herunder

  fremheving av forskning og kunnskapsutvikling som grunnlag for  

  museenes virksomhet og tydeliggjøring av museene som arenaer for  



  synliggjøring av UiO; videre klargjøring av museumsstyrets fullmakter ved 

  tilsetting av lederstillinger og hjemling av muligheten for opprettelse av egne 

  tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger. NHMs styre ga sin tilslutning til 

  et tilsvarende forslag 26. november 2015. Styret stilte enkelte   

  oppklaringsspørsmål. 

 

  Vedtak: 

  Styret ga sin tilslutning til fremlagt forslag til revisjon av reglement for NHM 

  og KHM, og ba administrasjonen i samspill med NHM fremme saken for  

  videre behandling i UiOs sentrale ledelse.  
 

 

S 07/16 STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS I UNIVERSITETS- OG  

  VITENSKAPSHISTORIE - BETENKNING  

  Saksdokument: 

  Fremleggsnotat av 04.02.16 fra museumsdirektøren. 

   

  Vedtak: 

  Styret ga sin tilslutning til betenkningen for stillingen som førsteamanuensis i 

  universitets- og vitenskapshistorie.  

 

 
 

EVENTUELT 

 

Styremøter vår 2016: 

Det holdes tre videre styremøter våren-2016: primo april, medio mai og medio/ultimo juni. 

Fredager fastholdes som faste møtedager, og møtenes normale tidsramme endres til 08.30-

12.00. Administrasjonen sjekker mulige datoer med styrets medlemmer, og fastsetter 

endelige datoer. 

 

Neste styremøte (primo april) holdes i Saving Oseberg-paviljongen på Bygdøy. 

 

 

 

 

Oslo, 16. februar 2016 

 

 

Eilif Holte (s) 

Styreleder                      Håkon Glørstad 

                                         Museumsdirektør 


