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PROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/10 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt fredag 27. august 2010, kl. 9:15-12.15, Frederiksgate 3, 1. etg.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Britt Solli, Håkon Glørstad, Kjersti Ellewsen, 

Arne Bugge Amundsen, Mari Helén Varøy, Kim O. Kantardjiev. 

Forfall: Anne Beate Hovind (ingen vara).  

Fra administrasjonen: Egil Mikkelsen (med tale- og forslagsrett); Lars Groseth (referent). 

 

  

Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 

A. Protokoll fra styremøte 11.06.2010 

 

Protokollen ble godkjent. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 

a) Nye studentrepresentanter i KHMs styre 

Direktøren presenterte de to nye studentrepresentantene. Vara er ikke valgt, 

men dette skulle gjøres med det første. 

 

b) Besøkstall mai-juli 2010 

Besøkstallet er fortsatt økende i forhold til 2009. 

 

c) Leie av laboratorielokaler i Gydas vei - status 

Museumsdirektøren orienterte. Det var spørsmål om lokalene i Gydas vei ville 

bli valgt, uansett og på tross av pris og funksjonalitet. Styreleder var klar på at 

KHM  ikke kan gå inn på noe som øker de totale leiekostnadene, og 

museumsdirektøren understreket at lokalene i Gydas vei ikke må bli teknisk 

dårligere eller med færre tekniske installasjoner enn i brakka. 

 

d) Fordeling budsjett 2011 

Museumsdirektøren orienterte. 

 

e) Status for DDAMA-prosjektet (digitalt arkiv) 

Museumsdirektøren orienterte. Dette er et forprosjekt, og søknad om 

hovedprosjektet vil bli sendt NFR  innen fristen 13.10.2010. 
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f) Ny sak: Indikatorkatalog for Strategi 2020 

Varslet sak om indikatorkatalog er utsatt, da fristen enhetene har til å komme 

med innspill er forlenget til 31.9.2010. KHM må utarbeide inntil 5 indikatorer 

knyttet til hvert av de fem ”universitetene” i strategien, inkludert 

museumsspesifikke indikatorer. 

 

g) Ny sak: Orientering om møte med Riksantikvaren 

Brit Solli ønsket orientering om møtet hos Riksantikvaren som omhandlet 

forskningsgravninger. Saken dreier seg om forholdet mellom forskning og 

vern, noe som i sin tur blir en sak om forholdet mellom universitetsmuseenes 

og Riksantikvarens forvaltning. Møtet ble utveksling av synspunkter, uten 

konkrete resultater i denne omgang. Saken er spesielt aktuell for KHM i 

forbindelse med Avaldsnes-prosjektet. 

 
ORDINÆRE SAKER 

 

LUKKET MØTE 

  

 

S 09/10 Tilsetting av to stipendiater i arkeologi  

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i to 

stipendiatstillinger i henhold til dette. 

 
ORDINÆRE SAKER 

 

ÅPENT MØTE 

 

S 10/10 Strategisk plan 2010-2020 

Styret hadde seminar om strategisk plan 16.8.2010. Foreliggende plan var et 

resultat av dette seminaret. Styreleder innledet med konkrete forslag til 

endringer som var: 

- Erstatte overskriften ”Mål og profil” med ”Bakgrunn” 

- I brødteksten i første avsnitt sitere hva UiO sin Strategi2020 sier om 

universitetsmuseenes rolle 

- Tydeliggjøre at Faglig prioritering er grunnlaget for forskningen, og at de 

tre hovedsatsingsområdene nevnes her. Den gamle Forskningsstrategiske 

plan fra 2005 fases ut 

- Overskriften ”Satsingsområder” erstattes med ”Hovedmål”, og 

målformuleringene her må være identiske med formuleringene i planen for 

øvrig 

- Det lages en hovedoverskrift før de fem ”universitetene” som heter ”Mål, 

strategier, tiltak”. 

- Målformuleringen under ”Et samfunnsengasjert universitet” må forkortes 

- Ta ut tiltakene, og ha tiltakene som eget vedlegg til strategisk plan 

 

Det var noe diskusjon rundt det siste forslaget til styreleder. 

Museumsdirektøren framholdt at det er tiltakene som gjør planen anvendelig, 
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og som gjør at de ansatte kan føle et eierskap til den. Det siste poenget ble 

også støttet av den ene studentrepresentanten. Det ble videre påpekt av andre 

styremedlemmer at det er strategiene styret skal vedta, tiltakene er det opp til 

administrasjonen å utarbeide på bakgrunn av strategiene.  

Det ble også spurt etter hva som gjøres med indikatorene, da utarbeidelsen av 

indikatorer er utsatt. Museumsdirektøren viste til orienteringssak tidligere i 

møtet, og at indikatorene må utarbeides i forhold til denne strategiske planen. 

 

Det ble til slutt enighet om at det lages to versjoner av den strategiske planen;  

en hvor tiltakene er inkludert, og en versjon hvor tiltakene er tatt ut. 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til forslag til strategisk plan med de merknader som fremkom 

i møtet, og ber administrasjonen i samarbeid med styreleder innarbeide 

merknadene i planen. 

 

 

S11/10  Forslag om innføring av inngangspenger ved Historisk Museum fra 2011 

   

Museumsdirektøren redegjorde for forslaget. Det ble spørsmål om innføring 

av 8% MVA på inngangsbilletter var eneste motivasjon for innføring av 

inngangspenger. Museumsdirektøren viste til saksgrunnlaget, som sier at vi 

kan forvente minimum 1 million kroner i inntekter. Billettsalget vil foregå i 

museumsbutikken, noe som vil gjøre flere oppmerksomme på butikken og gi 

økt salg, samt at vi ikke vil ha behov for å ansette noen til å betjene 

billettsalget. I tillegg kan vi forvente MVA-refusjon på inngående moms, noe 

som også vil gi bedre økonomi. Det vil komme en avklaring fra Skatt Øst på 

hvilke utgifter som vil gi MVA-refusjon. 

Det ble også spurt om ikke det burde være gratis på søndager, da dette er dager 

for ulike arrangementer, og at det er en del faste besøkende på disse 

søndagene. Museumsdirektøren mente forslaget tok høyde for dette ved gratis 

adgang for barn under 16 år, og muligheten til å kjøpe årskort for voksne.  

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til forslaget fra museumsdirektøren om at det  innføres 

inngangspenger ved Historisk museum, og med følgende satser: 

 Voksne kr. 50,- 

 Honnør, eksterne studenter kr. 25,- 

 Barn (under 16 år) Gratis 

 Årskort (voksen / honnør, e.studenter) kr. 200,-/100,- 

 

I tillegg vedtok styret at dagens ordning med gratis adgang på 

Vikingsskipshuset for UiO-studenter utvides til også å gjelde deres barn under 

16 år. 
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DRØFTINGSSAK 

 

S12/10  Langtidsbudsjett 2010-14 – KHM 

 

I forhold til forskningsmidler, ble det fra Brit Solli påpekt  at dagens ordning 

hvor Forskningsutvalget fordeler småpenger, er ressurssløsende. 

Museumsdirektøren repliserte med at ledergruppen skal diskutere framtidig 

politikk når det gjelder tildeling av forskningsmidler.  

I forhold til sponsing kom det opp spørsmål om etiske retningslinjer. 

Museumsdirektøren viste til at alt arbeid med sponsing vil foregå i samarbeid 

med Kommunikasjonsavdelingen ved UiO, og at de håndterer dette i forhold 

til etiske spørsmål.  

Når det gjelder sviktende inntjening ved Konserveringsseksjonen, skyldes 

dette i stor grad at brakka ble stengt i flere uker i samband med muggsanering. 

Det ble spurt om vi kan forvente reduksjon i husleie som følge av dette. Det er 

ikke aktuelt i henhold til dagens ordning med internhusleie. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

S13/10  Møteplan høsten 2010 

 

  Høstens møter blir 25.10 og 29.11 kl. 09.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 27. august 2010 

      Eilif Holte 

                       Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 


