
PROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/16 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 

 
 

Møtet ble avholdt fredag 9. september 2016 kl. 8:30-12.00, St. Olavsgt. 29, seminarrommet. 

 

Til stede: 

Medlemmer:  Eilif Holte, Marit Melhuus, Ellen Horn, Kjersti Larsen (for Svein H. 

Gullbekk), Marianne Vedeler, Steinar Kristensen, Anette Sættem, 

Heidi Bang, Simen Eriksen 

 

Fravær: Svein H. Gullbekk 

 

Fra administrasjonen: Museumsdirektør Håkon Glørstad, Karl Kallhovd (med tale- og 

forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen (referent). 

 

 

Sakskart:   

 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 17.06.16 (vedlegg). 

a) Protokollen ble godkjent.  

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren: 

 

a) Fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet - status for den offentlige debatten, 

innspill UiO/KHM (vedlegg: utvalgte debattinnlegg). 

Museumsdirektøren orienterte om den pågående debatten om den 

fremtidige bruk av Nasjonalgalleriet og om KHMs innspill i denne i denne. 

Noen ny utvikling i denne saken vil ikke komme før kvalitetssikringen av 

Statsbyggs KVU om Tullinløkka er avsluttet ved slutten av året. KHMs 

strategi frem til da vil være å fortsette å være tydelig på alternativet vi 

representerer når og hvis det aktualiseres, men ellers avvente utviklingen. 

Styret tok orienteringen til etterretning og ga sin tilslutning til 

museumsdirektørens ramme for videre håndtering. 

 

b) Møte mellom direktørene for Bygdøymuseene og byrådet i Oslo om 

trafikkutfordringer på Bygdøy og om båtforbindelse Oslo-Bygdøy  

(vedlegg: kronikk Aftenposten 31.03.16; oppsummering fra møte med 

byråd Lan Marie Berg 23.08.16). 

Museumsdirektøren orienterte om møtet mellom direktørene for 

Bygdøymuseene og byrådet om båt- og bussforbindelsene til Bygdøy. 

Byrådet uttrykte forståelse for ønsket om fastere båtforbindelse til Bygdøy, 

men kunne ikke gi noen konkrete lovnader. Styret tok orienteringen til 

etterretning. 

  

c) Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.08.16. 

Museumsdirektøren orienterte om besøks- og omsetningstallene ved VSH 

og HM pr. 31.08.16. Trenden med økning av besøkstallene fortsetter. Ved 

utgang av august lå det samlede besøkstallet for de to museene 13% 

høyere enn på samme tid i fjor. Den gode besøkstallsutviklingen gir seg 

også utslag i gode omsetningstall for museumsbutikkene, men noe av 

årsaken ligger også i et mer markedstilpasset vareutvalg.  Styret uttrykte 



tilfredshet med de gode salgstallene, men ga også et signal om at en samlet 

gjennomgang av butikkprofil og vareutvalg opp mot KHMs øvrige mål og 

verdier kan være interessant og nyttig som fremtidig styresak. 

Administrasjonen kommer tilbake til dette.  

 

C. Faglig orientering til styret 

 

a) Endelig konsept for filmprosjektet «Vikingtiden lever» - presentasjon i 

møtet av prosjektansvarlig KHM Martin Hager-Saltnes og prosjektleder 

Kine Liholm.  

Prosjektleder Kine Liholm orienterte om status og fremdrift i prosjektet og 

ga en presentasjon på skjerm av noen av filmenes innholdskomponenter. 

Styret uttrykte tilfredshet med prosjektutviklingen så langt, og avventer det 

endelige resultatet.   
 

 

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET 

 

 

S 24/16 SAVING OSEBERG – STATUSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016 

  Saksdokument: 

  Statusrapport SO, 2. tertial-16 fra seksjonsleder Seksjon for  

  samlingsforvaltning av 31.08.16. 

  Museumsdirektøren orienterte om status for SO pr. 31. august. Fase I av  

  prosjektet går som planlagt. Det arbeides nå med forberedelsene til fase II, 

  som starter 1. halvår 2017. 

 

  Vedtak: 

  Styret tok statusrapporten til etterretning. 

 

S 25/16 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY –  

  STAUSRAPPORT PR. AUGUST 2016 

Saksdokumenter:  

Prosjektrapport XIV. fra KHM-adm. til styret. 

Prosjektorganisasjon-VTM 

Avdelingsdirektøren orienterte om status for prosjektet. Det vil fra august og ut 

januar 2017 være full fokus på utviklingen av et skisseprosjekt. UiO og KHM 

har i fellesskap satt opp en organisasjon som skal sikre god 

brukermedvirkning. Brukerorganisasjonen er supplert med en struktur for faste 

og løpende møter mellom KHM, UiO, Statsbygg, prosjekteringsgruppene og 

arkitektene (AART). Museumsdirektøren viste en presentasjon av AARTs 

reviderte versjon av prosjektet. Et hovedelement i dette er at det tidligere 

tilleggsbygget for verksteder og laboratorier har blitt integrert i hovedbygget. 

 

Vedtak: 

Styret tok statusrapporten til etterretning. 

 

 

 

 

 

 



ORDINÆRE SAKER 

 

 

S 26/16 VIKTIGE STRATEGISKE SAKER FOR KHMs STYRE I 2016-17 – 

PLAN FOR BEHANDLING I KHMs STYRE  

  Saksdokument: 

Notat av 26.08.16 fra museumsdirektøren. 

Museumsdirektøren orienterte om den fremlagte planen for viktige styresaker i 

  2016-17. Styret vil i løpet av 2016-17 få fremlagt saker til behandling innenfor 

  følgende seks temaområder: 

 

1) Vikingtidsmuseet - prosjekt nybygg, Saving Oseberg, 

vikingtidsforskning, økt formidlingsvirksomhet, skjerpet 

  

2) Strategisk forskningsutvikling- EU-prosjekter, Horizon 2020 

 

3) Globalt samlingsansvar - repatriering, digitalisering/internasjo-

nalisering  

 

4) Kommunikasjon og digitale media - kommunikasjonsstrategi, sosiale 

media, nettsatsing  

 

5) Tullinløkka - visjonen for området, fornying av utstillinger i Historisk 

museum, skoletilbud og publikumsarrangementer 

 

6) Nye lokaler Økern – flytting, magasinutvikling, Revita-oppfølging, 

revisjon middelaldersamlingen 

 

I tillegg kommer den årlige behandlingen av budsjett og årsplan høsten 2016 

  og 2017. En annen viktig i sak i 2016/17 vil være evalueringen av KHMs 

  Funksjonsanalyse. En egen sak om mandat og opplegg for denne vil komme på 

  styremøtet 16. desember i år. I forlengelsen av styrets fastsetting av KHMs nye 

  Kompetanse- og rekrutteringsplan tidligere i år vil styret på samme møte  

  også få seg forelagt en Tiltaksplan for rekruttering. 

 

Vedtak: 

KHMs styre sluttet seg til de fremlagte hovedprioriteringene for styrets arbeid 

i perioden 2016-2017 og ba administrasjonen utarbeide en framdriftsplan for 

behandling av sakene. 

 

 

S 27/16 FORNYING AV UTSTILLINGER HISTORISK MUSEUM 1. ETG. –  

  VISJON; TIDSPLAN OG PROSJEKTORGANISERING 

  Saksdokumenter: 

  Fremleggsnotat av 31.08.16 fra museumsdirektøren. 

  Prosjektplan av 19.08.16. 

Tidsplan av 15.08.16. 

Visjonsdokument av 16.08.16. 

Museumsdirektøren orienterte om prosjektplanen for fornying av utstillingene 

 i Historisk Museum 1. etg., og om sammenhengen mellom denne og KHMs 

 overordnede strategier. Prosjektet vil kreve betydelige økonomiske og 

 menneskelige ressurser i årene som kommer. Det vil derfor også legge viktige 

 premisser for de kommende årenes behandling av museets budsjetter og 

 årsplaner. Styret uttrykte tilfredshet med de fremlagte planene, og avventer 



 videre løpende rapporter om fremdriften av prosjektet. Styret bemerket 

 særskilt viktigheten av å ha en gjennomtenkt plan for markedsføringen av de 

 nye utstillingene og for synliggjøringen av det fornyede HM.  

 

Vedtak: 

 Styret ga sin tilslutning til fremlagte forslag til visjon, tidsplan og organisering  

for prosjekt fornying av utstillinger Historisk museum, 1. etg., og ba  

administrasjonen legge dette til grunn for det pågående arbeid med årsplan 

2017-19 og budsjett 2017-21. 

   

 

 

EVENTUELT 

Ingen saker 

 

 

Oslo, 24. oktober 2016 

 

 

Eilif Holte (s) 

styreleder                      Håkon Glørstad 

                                         Museumsdirektør 


