
PROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/17 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 
 

Møtet ble avholdt torsdag 26. oktober 2017 kl. 10:00-14:00 i York.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte, Ellen Horn, Marit Melhuus, Svein H. Gullbekk, Marianne Vedeler, 

Steinar Kristensen, Anette Sættem, Ole Marius Gaasø 

 

Fravær: Kaja Elisabeth de Rue 

 

Fra administrasjonen: Museumsdirektør Håkon Glørstad, Ass. museumsdirektør Karl 

Kallhovd (med tale- og forslagsrett), Avdelingsdirektør Karsten Aase-Nilsen (referent) 

 

Sakskart:   

 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 22.09.17 (vedlegg). 

Protokollen ble godkjent.  

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren 

 

a) Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 30.09.17 (vedlegg). 
Museumsdirektøren orienterte om besøks- og omsetningstallene ved VSH 

og HM pr. 31.05.17. Økningen av både besøkstall og omsetningstall for 

butikken fortsetter ved VSH, og det går for 3. år på rad mot nye rekordtall 

for besøk og omsetning. Det er registrert en viss nedgang i HMs besøkstall 

sammenlignet med besøkstallene på samme tid i fjor. Årsaken til dette 

ligger i dels i lukking av museet som følge av ombygginger og arbeid med 

utstillingsproduksjoner, dels i at dobbelbilletten med VSH i mindre grad 

benyttes ved HM. Styret: Det er ingen grunn til å gjøre endringer i den nye 

utstillingsstrategien for HM så kort tid etter at den ble besluttet og etter så 

kort virketid, men museet må arbeide enda mer profesjonelt og målrettet 

med synliggjøringen av HM i tiden fremover. Publikumsopplevelsen må få 

tydelig fokus. Dette blir særlig påkrevende fordi situasjonen med 

omfattende ombyggingsarbeider vil fortsette i flere år fremover. 

 

b) Virksomhetsrapport 2. tertial 2017 for KHM (vedlegg). 
Museumsdirektøren og ass. museumsdirektør orienterte om 

virksomhetsrapporten for KHM per 2. tertial 2017. Hovedtrekk i rapporten 

er at museets økonomi fortsetter å være god og stabil som følge av 

vedvarende gode besøks- og omsetningstall ved Vikingskipshuset, og at 

frihetsgradene benyttes til intensivering av arbeidet med fornying av 

utstillingene. Samtidig pekes det på utfordringene knyttet til 

kapasitetsmangel og fare for overbelastning av det faste personalet grunnet 

vedvarende stort oppgavevolum. Dette gjelder planlegging og bygging av 

nye utstillinger, ombygginger, flytting og revisjon og intensivert 

forskningssatsing, altså alle de tre F’ene. Det er også en utfordring at 

finansieringen av store og viktige følgekostnader ved sikringen av skip og 

gjenstander i prosjektet for nytt vikingtidsmuseum ikke er avklart. Museets 

ledelse arbeider målrettet for å avklare dette. Styret gir sin anerkjennelse til 

det arbeidet museets ledelse og personale har gjort, og gir sin støtte til 

virksomhetrapportens vurdering av utfordringer og tiltak i arbeidet videre. 



 

  

c) Status Vikingtidsmuseet (muntlig orientering). 

Status VTM vil bli behandlet på styremøtet 10. november på grunnlag av 

ordinær skriftlig rapport til styret. Avdelingsdirektøren minnet om at 

forprosjektrapportens to deler (for byggeprosjektet og sikringsprosjektet) 

vil bli avgitt i første del av november, og bli sluttbehandlet i KHMs styre 

8. desember. 

 
 

ORDINÆRE SAKER 

 

S 28/17 HOVEDSAKER KHM 2018-2020 - SKISSE TIL PLAN FOR 

   STYREINVOLVERING 

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat av 19.10.17 fra museumsdirektøren. 

 

  Museumsdirektøren foretok en presentasjon av de seks sakene styret har bedt 

  om særskilt involvering i perioden 2017-2019 (jfr. styrets vedtak 22.09.17). 

  Disse er: 

1) Vikingtidsmuseet - prosjekt nybygg, kommunikasjonsstrategi, 

finansiering av nye utstillinger, Saving Oseberg og vikingtidsforskning  

2) Strategisk forskningsutvikling- EU-prosjekter, Horizon 2020 og 

oppfølging av HUMEVAL 

3) Globalt samlingsansvar - repatriering, digitalisering og 

internasjonalisering  

4) Kommunikasjonsstrategi  
5) Tullinløkka - visjonen for området, renovering av Historisk museum, 

fornying av utstillinger i Historisk museum, skoletilbud og 

publikumsarrangementer 

6) Samfunnsverdien av KHMs arbeid - gjennomføre en analyse i 2018 av 

samfunnsverdien av museets virksomhet.  

  Museumsdirektøren la frem en spesifisert plan for sakenes behandling  

  i de ulike styremøtene i nevnte periode. Styret ga sin tilslutning til tidsplanen, 

  og ga ellers følgende kommentarer til de seks prioriterte sakene: 

 Oppfølgingen av alle saksfeltene samtidig kan gi kapasitetsutfordringer 

internt i organisasjonen, og gi fare for overbelastning av personalet. 

Viktig at en klarer å balansere arbeidet med de tre F’ene på en god 

måte i tiden fremover. 

 Organisasjonen må ha bevissthet om at en tung satsing på 

forskningssøknader mot EU kan ha konsekvenser for kapasiteten til 

oppfølging av forvaltningsoppgavene. 

 I oppfølgingen av saksfeltet «globalt samlingsansvar» er det viktig at 

også den etiske dimensjonen tematiseres. 

   

Vedtak: 

Styret godkjenner planen for styrets involvering i de seks prioriterte 

saksfeltene, og ber administrasjonen følge opp planen i samsvar med de 

kommentarer som fremkom i møtet. 

 

 

 

 



DRØFTINGSSAKER 

 

S 29/17 NYE UTSTILLINGER VTM - SPONSORSTRATEGI OG SKISSE TIL 

FRAMDRIFTSPLAN 

 Muntlig innledning ved styreleder.  

 Det er foretatt sonderinger og forarbeid i prosessen for innhenting av 

sponsormidler til de nye utstillingene ved VTM. Styreleder fremhevet følgende 

punkter som sentrale i møtet med potensielle sponsorer, og i forarbeidet forut 

for dette: 

 Viktig med bevissthet om hva KHM kan tilby de aktuelle sponsorer, og 

på hva slags type «bytteforhold» mellom sponsoren(e) og museet som 

legges inn i de mulige avtalene. 

 Nødvendig at avtalen(e) får en form som sikrer sponsoren(e) 

«eierskap» til det nye museet. 

 KHM bør definere en «pakke» som kan tilbys de potensielle 

sponsorene. 

 Det bør siktes høyt, målet må være å sikre finansiering av utstillinger 

av høy, internasjonal kvalitet. 

  Museumsdirektøren fremhevet viktigheten av at en skiller mellom tre nivåer i 

  oppbyggingen, og finansieringen, av de nye utstillingene: 

1) Sikringen av skipene og funnmaterialet fra de fire skipsgravene i det 

nye museumsbygget - del av byggeprosjektets totalkostnad, må dekkes 

av bevilginger i Kunnskapsdepartementets budsjett. 

2) Basisutstillinger av god, generell standard - UiOs og KHMs ansvar, 

særskilte bevilgninger fra UiO forutsettes. 

3) Utstillinger på aller høyeste, internasjonale nivå – sponsorfinansieres. 

   

I tråd med planen for prioriterte styresaker 2017-19 (jfr. Sak S 28/17) vil en 

 egen sak om finansieringsmodell for de nye VTM-utstillingene bli fremlagt for 

 styrets møte i april 2018. 

Styret fremholdt ellers at innhenting av sponsormidler i ønsket størrelsesorden 

kan være krevende, og at høy kvalitet i både konsept, grunnlagsmateriale og 

kommunikasjonen mot de aktuelle sponsorene vil være nødvendig. 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til de foreslåtte elementer til sponsorstrategi og 

finansieringsmodell for de nye VTM-utstillingene, slik disse ble presentert i 

møtet. Styret avventer en senere sak om samlet finansieringsmodell for 

utstillingene. 

 

 

S 30/17 HOVEDPUNKTER FOR STUDIEREISE TIL YORK – RAMME FOR 

  REISEN, OPPSUMMERING AV INNTRYKK, BETYDNING FOR  

  STYRETS VIDERE ARBEID, VIKINGTIDSSATSINGENS   

  BETYDNING FOR HELE KHM 

Museumsdirektøren ga en kort muntlig oppsummering basert på inntrykkene 

 så langt første og andre dag - Jorvik Viking Center og Jorvik Dig:  

 Sterkt preg av publikumsorientering og «opplevelsesøkonomi» i begge 

Jorvik-institusjonene. 

 Fokuset på barn/unge og barnefamilier er et gjennomgående trekk 

  Den endelige oppsummeringen må også innbefatte inntrykkene fra  

  vikingutstillingen i Yorkshire Museum. Styret ber om at saken om  

  oppsummering av inntrykkene fra studiereisen settes opp på nytt på  



  kommende styremøte 10. november. Grunnlaget for sakens behandling vil 

  ligge i sakene S 28/17, S 29/17 og S 30/17. 

 

Vedtak: 

Styret tar erfaringer og føringer fra diskusjonen med videre og ber om at 

saken settes opp på nytt på styrets møte 10. november. 

 

 

TILSETTINGSSAKER 

 

S 31/17 NY PROFESSOR II VED ARKEOLOGISK SEKSJON 

  Saksdokumenter: 

1. Fremleggsnotat av 19.10.17 fra museumsdirektøren. 

2. Kandidatens CV 

3. Tildelingsbrev støtte fra rekrutteringspott 

 

Vedtak: 

  Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Iver Neumann 

  som professor II ved Arkeologisk seksjon for en periode på 5 år uten  

  forutgående kunngjøring. 

 

 

EVENTUELT 

 

Styrets faste referent, avdelingsdirektør Karsten Aase-Nilsen, fratrer sin stilling gjennom 

pensjonering fra sommeren 2018. Oppgaven som styrets referent overføres derfor til HR-sjef 

Stina Mosling.  

 

Styreleder og museumsdirektør rettet stor takk til Aase-Nilsen for verdifull innsats i 

forberedelse av saker for styret gjennom 17 år. 

 

 

 

Oslo, 1. november 2017 

 

 

 

Eilif Holte (s) 

Styreleder                      Håkon Glørstad 

       Museumsdirektør 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


