
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 1/09 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt fredag 30. januar 2009, kl. 9:15-13:00,  St. Olavsgt. 29, 1. etg.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Håkon Glørstad, Brit Solli, Arne Bugge 

Amundsen, Helge Godø, Tom Heibreen, Vivian Wangen, Eline 

Sørensen  

Forfall: Anne Beate Hovind, Daniel Heggelid-Rugaas, Vegard Vike, Kjersti 

Ellewsen  

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

(referent). 

 

 

Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 

A. Protokoll fra styremøte 12.12.2008 

 

Protokollen ble godkjent. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 

a) Besøkstall Vikingskipshuset og Historisk museum 2008.  
Det er ved årsskiftet registrert en samlet nedgang i besøkstallene 

sammenlignet med 2007 på 7 %, eller 36570 besøkende totalt. Nedgangen 

gjelder i sin helhet Vikingskipshuset; ved Historisk museum er det isolert 

sett en økning av besøkstallet med 1 %. Nedgangen skyldes i hovedsak 

redusert turisttrafikk til Norge/Oslo fra tradisjonelle besøksgrupper. Som 

mottrekk jobbes det med markedsføringstiltak overfor nye besøksgrupper, 

herunder russere. For å komme bedre i inngrep med ”VisitOslos” 

markedsføringsarbeid overfor de ulike potensielle besøksgrupper, er det 

igangsatt en prosess med sikte på KHM-kjøp av en aksje i VistOslo AS. 

 

b) Status for KS1-prosessen for nytt KHM-museum. 

Styrelederen og museumsdirektøren redegjorde for pågående drøftinger i 

styringsgruppen for nytt KHM-museum rundt beskrivelsene av 

samfunnsmål, effektmål og suksesskriterier for det nye museumsbygget i 

KS1-dokumentet. Det kan konstateres at medlemmene av styringsgruppen 

sentralt ved UiO i foreliggende versjon av KS1-dokumentet har gått inn på 

formuleringer som ikke gir en tilfredsstillende sammenheng mellom 

KHMs overordnede mål/strategier og dokumentets effektmål. 

Konklusjon: Styret ber styreleder og museumsdirektør utarbeide et notat 

med justerte formuleringer av KS1-dokumentets samfunnsmål, effektmål 

og suksesskriterier, og å spille dette inn til UiO-ledelsen og 

styringsgruppen. Det bes om at sakens status fremlegges for styret på nytt i 

neste styremøte. 



 

c) Seminar om resultatindikatorer for universitetsmuseene.  

Underdirektøren orienterte om planlagt seminar i samarbeid med 

Kunnskapsdepartementet om tydeliggjøring av resultatindikatorene for 

universitetsmuseene.  

 
 
ORDINÆRE SAKER:  

 

S 01/09 UTLYSNING AV PROFESSORAT I ARKEOLOGI – JERNALDER 

INKLUSIVE VIKINGTID – STILLINGSOMTALE   

  Saksdokument: 

1. Notat av 20.01.2009 fra museumsdirektøren 

2. Stillingsomtale av 20.01.2009 

Styrets behandling: Det fremkom enkelte kommentarer til utformingen av 

stillingsomtalen, herunder behov for presisering av perioden stillingen skal 

dekke (”jernalder inkl. vikingtid”) samt behov for tydeliggjøring og utdyping 

av sammenhengen mellom stillingen og satsingsområdet vikingtid i KHMs 

faglige prioriteringer (avsnitt 3). Det ble ellers påpekt at forslaget om 

utlysning av stillingen som et rent professorat i stedet for en kombinert 

utlysning som førsteamanuensis/professor var i strid med hovedregelen i 

KHMs nylig vedtatte likestillingsplan. Bakgrunnen for forslaget om utlysning 

som professor ligger i et ønske om å signalisere stillingens viktighet innenfor 

et svært sentralt satsingsområde for KHM. Styret ga sin tilslutning til slik 

utlysning i dette særskilte tilfelle. 

 

Vedtak: 

Styret viser til kommentarer gitt i møtet og ber administrasjonen utforme en 

justert versjon av stillingsomtalen. Den justerte versjonen sendes på 

godkjenningsrunde gjennom sirkulasjon til styremedlemmene. Stillingen som 

professor i arkeologi, jernalder inklusive vikingtid, kunngjøres når den endelig 

godkjente stillingsomtalen foreligger.   

 

 

S 02/09 BUDSJETT 2009 OG LANGTIDSBUDSJETT 2009-2013 - ENDELIG 

VEDTAK  

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat fra museumsdirektør og underdirektør av 23.01.2009. 

2. Notat av 15.01.09 til UiO-ledelsen om KHMs økonomiske situasjon. 

3. Disponeringsskriv for KHM 2009 av 11.12.08.  

4. Hovedtabeller budsjettforslag KHM 2009. 

5. Scenarier for KHMs langtidsbudsjett 2009-2013 med forklaringer. 

6. Regnskap 2009 - forklaringer på underskudd 

Styrets behandling: Det fremkom kommentarer og spørsmål både til 

enkeltpunkter i de fremlagte budsjettdokumentene, og til de generelle 

finansielle rammebetingelsene som beskrives i disse. Kommentarene gjaldt 

bl.a. underbemanning i forhold til lovpålagte oppgaver, premisser ved ned- og 

bortprioritering av oppgaver, muligheter for innhenting av nye inntekstkilder, 

utfordringene ved streng praksis for tilsetting av sykevikarer, prinsippet om 

skjerming av forskningsmidlene fra kutt som del av oppfølgingen av faglige 

prioriteringer. Styret ba administrasjonen ta med seg nevnte kommentarer og 



spørsmål inn i sluttarbeidet med budsjett og årsplan for 2009 og 

langtidsbudsjett 2009-2013. Styret uttrykte tillitt til administrasjonens løpende 

arbeid med håndtering av KHMs vanskelige budsjettmessige situasjon, og til 

de tiltak og prosesser som er iverksatt for å utvikle økonomien i riktig retning. 

Det forutsettes at styret holdes løpende orientert om effekten av de iverksatte 

tiltak, og at det gis faste økonomirapporeringer i alle styremøter i 2009.  

 

Vedtak: 

1. Styret slutter seg til det fremlagte forslag til budsjett for 2009, slik dette 

fremkommer av  vedlagte oppsummeringstabeller for basisvirksomheten 

(BFV), eksternt finansiert virksomhet(EFP) og virksomheten 

samlet(BFV+EFP).  Museumsdirektøren gis fullmakt til å fastsette endelige 

detaljbudsjetter for seksjoner og øvrige kostnadssteder innen rammene av 

vedtatt budsjett og årsplan. 

2. Styret viser til kommentarer og signaler gitt under behandlingen av de 

fremlagte scenarier for KHMs langtidsbudsjett 2009-2013, og gir 

museumsdirektøren fullmakt til å sluttføre arbeidet med revidert 

langtidsbudsjett 2009-2013. Langtidsbudsjettet må utformes slik at balanse 

oppnås i løpet av langtidsvudsjettperioden, og med en føring om et positivt 

resultat på minimum 2,5 mill. kr. ved utgangen av 2013. 

3. Styret legger til grunn at UiO sentralt foretar en løpende oppfølging mot 

Kunnskapsdepartementet for forbedring av museenes finansielle 

rammebetingelser iht. St. m. nr. 15, og selv legger planer for forbedring av  

finansieringsordningene for museene i samsvar med meldingens føringer.  

 

 

S 03/09 ÅRSPLAN 2009 – ENDELIG VEDTAK   

  Saksdokument: 

  Fremleggsnotat av 23.01.09 

 Forslag til årsplan 2009. 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for 2009. 

 

 

S 04/09 MØTEPLAN VÅREN 2009 

23. mars, kl. 13.00 (hovedsak: gjennomføringsplan faglige prioriteringer) 

5. juni, kl. 9.15  

   

 

EVENTUELT 

 Ingen saker. 

 

 

Oslo, 11. februar 2009 

      Eilif Holte 

                       Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 


