
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 5/08 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt fredag 12. desember 2008, kl. 9:15-13:00,  St. Olavsgt. 29, 1. etg.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Håkon Glørstad, Brit Solli, Vigdis Lian, 

Vegard Vike, Tom Heibreen, Daniel Heggelid-Rugaas  

Forfall: Anne Beate Hovind, Arne Bugge Amundsen, Kjersti Ellewsen, Eline 

Sørensen.    

Fra administrasjonen: Egil Mikkelsen (med tale- og forslagsrett); Karsten Aase-Nilsen 

(referent). 

 

Seksjonsleder Frode Iversen, Arkeologisk seksjon, deltok under 

behandlingen av orienteringssak B.e. og B.f. 

 

Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 

A. Protokoll fra styremøte 12.09.2008 

 

Protokollen ble godkjent. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 

a) Besøkstall pr. 30. november 2008 (vedlegg: besøkstall HM og VSH). 
Hovedtendenser: Det kan ved årsskiftet påregnes en nedgang av 

besøkstallene ved VSH på mer enn 30.000 i forhold til 2007. Ved HM har 

besøkstallene tatt seg kraftig opp i oktober og november, og det kan 

forventes samlede besøkstall på omtrent samme nivå som i 2007. Dette gir 

en inntektssvikt på ca. 1,3 mill. kr. 

 

b) Kommunikasjonsplan Bjørvika - tiltak 2009 (vedlegg: revidert 

kommunikasjonsplan). 

 

c) Åpning av nye utstillinger - ”Amerika” (ny basisutstilling) og ”Gay 

Kids”. 

 

d) Offisiell åpning av Økernmagasinet - befaring Stortingets kontroll- og 

konstitusjonskomite. 

KHMs nye magasiner på Økern ble offisielt åpnet 1/12-08 med et 

arrangement for alle KHM-tilsatte; det ble 11/11-08 holdt en vellykket 

befaring for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i de nye 

magasinlokalene. 

  

e) Ny stor forskningsgravning i Rogaland - ”Avaldsnesprosjektet”. 

Seksjonsleder Frode Iversen orienterte om planprosessene rundt et stort 

nytt og lokalt finansiert forskningsgravningsprosjekt ved Avaldsnes i 



Rogaland. Søknad til Riksantikvaren om gravningstillatelse er sendt fra 

IAKH. Dersom nødvendige tillatelser gis, vil prosjektet bli faglig og 

administrativt forankret ved KHM. 

 

f) Ny ordning for utlån av gjenstander til lokalmuseer. 

Seksjonsleder Frode Iversen orienterte om inngåtte avtaler med 

fylkeskommuner/kommuner og lokalmuseer på Øst- og Sørlandet om 

betalt tjenesteyting i tilknytning til  utstillingsforberedende utlånsarbeid. 

Styrets merknad: Styret ser muligheter for bedret finansiering av KHMs 

utlånsvirksomhet og for styrking av samarbeidet med regionale museer 

gjennom den avtalemodell som er lagt til grunn i aktuelle tidsbegrensede 

avtaler. Styret ønsker imidlertid en større grad av klargjøring når det 

gjelder konsekvensene for KHMs eget arbeid med utstillinger og 

samlingsforvaltning og når det gjelder forholdet til kulturminneloven, 

herunder også enkelte spørsmål knyttet til betalingsformer, salg av 

tjenester og  mva-beregning. Styret ønsker også en klargjøring av i hvilken 

grad utlånte gjenstander faktisk blir forvaltet på forsvarlig vis, og om utlån 

bør opphøre hvis det ikke foreligger klare avtaler. Styret ber 

administrasjonen forberede en egen sak med prinsipiell vurdering av 

nevnte punkter, og fremlegge denne for behandling i styret i løpet av våren 

2009. 

 

g) Permisjon u/lønn.  
Underdirektør Karsten Aase-Nilsen har søkt om permisjon uten lønn fra 

01.09.09 til 31.08.10. Permisjonen vil bli innvilget dersom tilfredsstillende 

vikarordning kan etableres. 

 

h) KHM i Morgenbladet. 

I et stort oppslag i Morgenbladet 7/12-08 om de nye obligatoriske KS1-

prosedyrene for store statlige byggeprosjekter, er det gitt bred omtale av 

prosessen rundt KS1-analysene for KHMs nye museumsbygg i Bjørvika. 

 

i) KHM-forskning i ”Apollon”. 

I siste nummer av UiOs populærvitenskapelige magasin ”Apollon” er det 

hele fire oppslag om pågående forskningsprosjekter ved KHM.  

 

 
ORDINÆRE SAKER:  

 

 

S 23/08 ÅRSPLAN 2009 - INNLEDENDE BEHANDLING 

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat fra underdirektør av 04.12.2008 

2. Forslag til årsplan 2009 

Styrets behandling: 

Det fremlagte utkast til årsplan 2009 gir et godt grunnlag for prosessen frem 

mot den endelige behandlingen av KHMs årsplan og budsjett 2009 på styrets 

møte 30/1-09. Styret ga enkelte kommentarer til årsplanens form, herunder 

behovet for tydeliggjøring av planens målformuleringer og for 

nedkorting/presisering av visse tekstelementer. Det ble understreket 



viktigheten av å sikre høy kvalitet på planens punkter om ”risikoelementer”. 

På bakgrunn av KHMs krevende budsjettsituasjon, ble det ellers bedt om 

særlig fokus på integreringen mellom årsplanens mål og tiltak og det endelige 

fremlegget til budsjett for 2009.  

 

Vedtak:  

Styret viser til kommentarer gitt i møtet, og ber administrasjonen fremlegge 

endelig forslag til årsplan 2009 for behandling på styrets møte i slutten av 

januar.  

 

 

S 24/08 KHMs ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER - ARBEIDET MED 

BUDSJETT 2009 OG LANGTIDSBUDSJETT 2009-2013   

  Saksdokument: 

1. Drøftingsnotat fra museumsdirektør og underdirektør av 04.12.2008. 

2. Hovedtall budsjett 2009 og langtidsbudsjett 2009-2013 pr. desember 2008. 

3. Forslag til avsetning 2009 - ”Faglige prioriteringer”. 

4. Diverse tabeller og oversikter. 

Styrets behandling: 

Utgangspunktet for styrets drøftinger var en situasjon der foreløpige prognoser 

og budsjettanslag viser betydelige underskudd i både regnskap 2008, budsjett 

2009 og langtidsbudsjett 2009-2013. KHM er pålagt å fremlegge et 

langtidsbudsjett der inntekter og utgifter er brakt i balanse senest innen utløpet 

av 2013. Styret er kjent med at det er usikkerhet rundt en rekke faktorer på 

budsjettets inntektsside, og at dette både gjelder de kommende finansielle 

rammebetingelser for universitetsmuseene over statsbudsjettet, omfanget på 

den arkeologiske utgravningsvirksomheten og  inntektene fra 

forretningsvirksomheten. Dette vanskeliggjør arbeidet med langtidsbudsjettet. 

Styret ber derfor om at saksfremlegget for styremøtet 30/1-09 inneholder tre 

ulike scenarioer for langtidsbudsjettet 2009-2013, med ulik grad av optimisme 

i forhold til mulige inntekstforutsetninger. En overordnet føring fra styrets side 

vil være at det jobbes frem budsjetter som ikke er uakseptabelt risikopregede 

og som samtidig forsøker å gjøre skadevirkningene i forhold til KHMs 

basisoppgaver så små som mulig. 

 

Vedtak:  

1) Styret viser til kommentarer gitt i møtet, og ber administrasjonen 

fremlegge endelig forslag til budsjett  2009 og langtidsbudsjett 2009-2013 

for behandling på styrets møte i slutten av januar. Saksfremlegget skal 

inneholde tre ulike scenarioer for langtidsbudsjettet 2009-2013,  med ulik 

grad av optimisme i forhold til mulige inntekstforutsetninger. Alle 

scenarioene må vise et budsjett i balanse senest ved utgangen av 2013. 

2) Museumsdirektøren gis en generell fullmakt til disponering av 

av budsjettmidler i januar 2009 for ivaretakelse av ordinære drifts- 

funksjoner og gjennomføring av allerede vedtatte tiltak. 

 

 



S 25/08 KRITERIER FOR UTVELGELSE AV NYE REVITA-PROSJEKT  

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat fra museumsdirektøren av 03.12.2008. 

2. Kriterier for utvelgelse og prioritering av nye REVITA-prosjekter av 

25.11.08. 

Styrets behandling: Det fremkom kritiske merknader til det fremlagte 

dokumentet fra styremedlemmet Vike, herunder dokumentets manglende 

omtale av mer spesifiserte prioriteringskriterier når det gjelder krav til 

konservering og dokumentasjon i REVITA-delprosjektene. Det var enighet om 

at dette følges opp i  dialog med REVITA-prosjektets styringsgruppe, og at 

Vike inviteres til et møte i styringsgruppen hvor aktuelle punkter drøftes mer i 

detalj. Det var også enighet om at Vikes merknader ikke berører 

hovedinnretningen i fremlagte dokument, som et dokument for prioritering 

mellom ulike typer av delprosjekter i samsvar med ”Handlingsplan for 

REVITA-prosjektet 2003-2010”. 

  

Vedtak: 

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til kriterier for utvelgelse av nye 

REVITA-prosjekt. KHMs styringsgruppe gjennomfører en nærmere drøfting av 

prioriteringskriteriene for konservering og dokumentasjon i REVITA-

delprosjektene på grunnlag av innspill fra styremedlemmet Vike. 

 

 

S 25/08 MØTEPLAN VÅREN 2009 

 

Neste styremøte holdes 30. januar 2009. Møteplan for resten av våren 2009 

fastsettes på styremøtet i januar. 

 

 

   

EVENTUELT 

  

  Ingen saker. 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 5. januar 2009 

  

Eilif Holte 

                              Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 

 


