
PROTOKOLL FRA MØTE NR. 4/17 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 
 

Møtet ble holdt fredag 22. september 2017 kl. 8.30-11:00 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet. 

 

Til stede: 

Steinar Kristensen, Anette Sættem, Kaja Elisabeth de Rue (studentrepresentant), Svein 

Gullbekk, Marit Melhuus, Ellen Horn, Marianne Vedeler. 

 

Fravær:  

Ole Marius Gaasø, assisterende museumsdirektør Karl Kallhovd 

 

Fra administrasjonen: Museumsdirektør Håkon Glørstad, Karsten Aase-Nilsen, HR-sjef Stina 

Mosling (referent). Espen Uleberg deltok på sak B g).  

 

 

Sakskart: 

 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 

 

A. Protokoll fra styremøtet 16.06.17. 

Protokollen ble godkjent 

 

B.  Orienteringssaker fra museumsdirektøren 

 
g) Tildeling av midler til NFR-prosjektet «Archaeological Digital Excavation 

Documentation (ADED)» - KHM-rolle som koordinator og faglig ansvarlig.  

Orientering v/prosjektleder E. Uleberg. Kulturhistorisk museum skal lede en nasjonal 

satsing på digitalisering av arkeologiske funn. Prosjektet skal gå over tre år og er 

finansiert av Forskingsrådets infrastrukturmidler.  

 

a) Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 30.08.17. 
Museumsdirektøren orienterte. Besøkstallene for Historisk museum og Vikingskipshuset 

har hatt en liten økning i august. Det er en 13 % økning i besøkstallene for VSH 

sammenlignet med samme periode i 2016. Omsetningen i butikk har økt med 22 % og 

brutto fortjeneste med 26 %. Styret ba om å få møte gruppe for kommunikasjon, UPS, 

med fokus på markedsføringsstrategier av museet, på et fremtidig møte.  

 

b) Elektronisk håndtering av KHMs styrepapirer. 
Museumsdirektøren orienterte. Det etableres en ordning som tilgjengeliggjør 

saksdokumenter elektronisk for styrets medlemmer. Saksliste, protokoll og saksfremlegg 

sendes fremdeles ut i papir. Vedlegg til sakene vil kun være tilgjengelig elektronisk. 

 

c) Historisk museum - oppstart av prosjekt for ytre rehabilitering.  

Muntlig orientering ved avdelingsdirektør Karsten Aase Nilsen. Taket, vegger og vinduer 

skal rehabiliteres, noe som innebærer at det blir satt opp stillas rundt museet.  

Skisseprosjektet for rehabiliteringen avgis i månedsskiftet september/ oktober. Det vil gi 

et bedre grunnlag for å vurdere hvilke konsekvenser rehabiliteringen for museumsdriften.   

KHMs ansatte vil bli orientert om prosjektet på allmøtet etter styremøtet. 

 

d) Evaluering av Funksjonsanalysen - valg av ekstern leverandør og justert milepælsplan. 

Muntlig orientering ved museumsdirektøren. Prosjektets fremdrift er i henhold til planen 

og evalueringen skal foreligge 31.12.2017. Ekstern leverandør er valgt og skal presenteres 

på allmøtet i dag. Styret bemerker at det er viktig å motivere organisasjonen til å bidra inn 

i prosessen og kommunisere at det er en evaluering av organisasjonsmodellen og ikke 

hele funksjonsanalysen.  



 

e) Orientering om styrets studietur til York 25-27. oktober.  

Styremøtet vil handle om å diskutere inntrykkene fra studieturene i tillegg til 

hovedprioriteringene for styrets arbeid videre. Det er ønskelig å be om styrets innspill på 

hvordan de ønsker å involveres og legge opp en arbeidsskisse fram mot 2020.  

 

f) NFRs evaluering av humaniora. 

Museumsdirektøren orienterte. KHM har fått svært gode tilbakemeldinger på Norges 

Forskningsråds evaluering (HUMEVAL). Styret finner dette gledelig og ber 

administrasjonen følge opp med en oppsummering til styret om hva KHM gjør for å følge 

opp evalueringen.  

 

I tillegg orienterte museumsdirektøren om Avaldsnes-prosjektet som fredag 22.9 fikk et stort oppslag 

i Aftenposten.  

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET 

 

S 20/17 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – 

STATUSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2017 
Saksdokument: 

1. Prosjektrapport XX av 12.09.17 fra KHM-adm. til styret.  

  Museumsdirektøren orienterte.  

 

S 21/17 SAVING OSEBERG FASE II – STATUSRAPPORT PR. SEPTEMBER 

  2017  

  Saksdokument: 

  1. Statusrapport SO II pr. september 2017 fra seksjonsleder Seksjon for  

  samlingsforvaltning av 14.09.17. 
Museumsdirektøren rapporterte.   

 

ORDINÆRE SAKER 

 

S 22/17 SAVING OSEBERG FASE I - EVALUERINGSRAPPORT  

  Saksdokument: 

1. Sammendrag sluttrapport Saving Oseberg fase I 2013-2016. 

2. Sluttrapport Saving Oseberg fase I 2013-2016. 

3. Technical Report. Part 1: Analyses and characterization of alum-treated 

wood without other additives. 

4. Saving Oseberg phase I. Report on scientific results 2013-2016. 

 

Vedtak: 

  Styret tok rapporten til etterretning.  

 

 

S 23/17 HOVEDSAKER FOR KULTURHISTORISK MUSEUMS STYRE I 2018  

  Saksdokument: 

1. Notat av 13.09.17 fra museumsdirektøren. 

 
Museumsdirektøren innledet om saken. For å konkretisere styrets oppfølging av det 

strategiske planverket, ble det fra høsten 2016 besluttet at styret årlig skulle 

vedta saker og tema som skulle gis et særlig fokus av styret (S 26/16 Hovedsaker for 

Kulturhistorisk museums styre i perioden 2016 til 2017). Disse hovedsakene skulle 

også være strukturerende for museets arbeid med årsplanen for kommende periode. 

Styret hadde noen spørsmål til prioriteringene, spesielt til om de nye lokalene på 

Økern fortsatt bør være en prioritert sak for styret. Denne saken henger sammen med 

vikingtidsforskning og nytt vikingtidsmuseum. Museumsdirektøren svarte at museet 



skal ha fokus på Økern videre, men at styret allerede har gitt overordnede føringer i 

denne saken. Implementeringen og driften er et internt museumsanliggende. Til saken 

om analyse av KHMs samfunnsverdi bemerket styret viktigheten av å få fram museets 

samfunnsverdi også utover den samfunnsøkonomiske gevinsten. Styret stilte spørsmål 

om samlingsforvaltning, -dokumentasjon og digitalisering bør være en prioritert sak 

for styrets arbeid.  

 

Vedtak: 

KHMs styre slutter seg til de fremlagte seks hovedprioriteringene for styrets 

arbeid i perioden 2017-2018 og ber administrasjonen utarbeide en 

framdriftsplan for behandling av sakene. Saken behandles videre i neste 

styremøte. 

 

u. off. § 14 

S 24/17 FORSKERGRUPPEN VIKING AGE STUDIES (ViS), HUMEVAL OG 

STRATEGISK RESSURSDISPONERING  

  Saksdokument: 

1. Drøftingsnotat av 11.09.17 fra museumsdirektøren. 

Museumsdirektøren innledet saken.  

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til skissert strategi og ber administrasjonen arbeide 

fram en betenkning for et nytt professorat ved KHM, en kartlegging av aktuelle 

kandidater samt skisse av rekrutteringsstrategi. 

 

u. off. § 24 

S 25/17 SIKKERHET OG SIKRINGSTILTAK I KHMs BYGG - RUTINER, 

TILTAK OG ANSVAR  

  Saksdokument: 

1.  Notat av 13.09.17 fra avdelingsdirektøren. 

Karsten Aase Nilsen innledet saken og orienterte. Saken ble drøftet.  

 

Konklusjon:   

Styret tar saken til orientering og har tillit til at sikkerheten følges opp på en 

god måte.  

 

TILSETTINGSSAKER 

 

 

S 26/17 KUNNGJØRING AV STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS 

(SKO 1011) MED VEKT PÅ MIDDELALDERKUNST 

  Saksdokumenter: 

1. Fremleggsnotat av 13.09.17 fra museumsdirektøren. 

2. Kunngjøringstekst. 

 

Museumsdirektøren innledet. Styret finner at kunngjøringen er i tråd med 

strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan. 

 

Vedtak: 

  Styret ved KHM godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøring av fast  

stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) med vekt på middelalderkunst ved  

Arkeologisk seksjon. 

 
 

 



u.off. § 25 

S 27/17 PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER 

KOMPETANSEBEDØMMING 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2016.  

     Godkjenning av bedømmelsen. 

2. Bedømmelseskomiteens kompetanseerklæring. 

3. Søknadsskjema. 

4. Søkers merknad til bedømmelsen. 

5. Tilleggsuttalelse fra komiteen. 

 

Vedtak: 

  Museumsstyret godkjente bedømmelsen. 

 

 

 

EVENTUELT 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

Oslo, 22. september 2017 

 

 

  

Eilif Holte (s) 

Styreleder                      Håkon Glørstad 

                                         Museumsdirektør 


