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PROTOKOLL FRA MØTE NR. 6/09 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt fredag 11.12 2009, kl. 11.00-15.00,  St. Olavsgt. 29, 1. etg.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Håkon Glørstad, Brit Solli, Marit Melhus, 

Helge Godø, Tom Heibreen, Vegard Vike, Egil Heinert, Mari Olsen 

Mamre.  

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

  

 

Sakskart: 
 
 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 

A. Protokoll fra styremøte 06.11.2009. 

 

Protokollen ble godkjent med én merknad: Kjersti Ellewsen viser til side 5 i 

protokollen, S24/09 tredje avsnitt under ”Styrets behandling”. Svaret på 

spørsmålet endres til: ”Da er det fare for at undervisningen vil bli kuttet ut” 

 

Styret uttrykte ellers tilfredshet med lengden og innholdet i referatet. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 

a) Besøkstall pr. 30.11.09 på Historisk museum og Vikingskipshuset  
Besøkstallene viser en oppgang på 22%  på VSH og en nedgang på 34% på 

HM i forhold til samme måned i fjor. 

 

b) Oppdatering på hva som skjer med ”Nytt museum”. 

KHM har mottatt brev fra KD hvor det framgår at det skal nedsettes et utvalg 

for å se på infrastrukturen på Bygdøy. Oppdraget til utvalget er å se på 

muligheter for buss/båt forbindelser for skolebarn i skoleåret. 

Museumsdirektøren bemerker at dette løser ikke problemene med trafikken i 

høysesongen for turister,- det er da trafikken er størst. 

 

KHM har utarbeidet et dokument angående kostnadene for bygging på 

Bygdøy kontra Bjørvika. Dette fordi KS1 hevder at det er lavere 

byggekostnader på Bygdøy i forhold til Bjørvika. Styret ønsket at dette 

dokumentet ble distribuert til styremedlemmene. 

 

Museumsdirektøren viste også til aviskronikker av Lotte Hedeager, Jan Bill og 

Helge Godø om museumssaken. 
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c) Referat fra plandialog med UiO-ledelsen 

Det var positive signaler fra UiO-ledelsen til KHM. UiO ettergir 3 million 

kroner som kompensasjon for mva-utgifter påført KHM. Kravet om at KHM 

må betale 1 million av egne basismidler for leie av magasinlokalene på Økern 

frafalles. UiO-ledelsen signaliserte også at det i budsjettarbeidet for 2011 skal 

gjøres en refordeling, som skal bidra til en noe bedre økonomi for KHM. 

Ledelsen vil også bidra aktivt i vårt arbeid med SFF. 

Styreleder bemerket at signalene fra møtet med KD tidligere i høst var en klar 

forventning fra KD om at UiO må prioritere museene, jmf også St.meld. nr 15 

Tingenes tale. 

Brit Solli uttrykte liten tiltro til UiO-ledelsen på bakgrunn av at de på den ene 

siden er tydelige på å øke formidlingen, men på den andre siden ikke 

inkluderer museene som en formidlingsarena. 

 
 
ORDINÆRE SAKER:  

 

S 25/09 TILSETTING AV PROFESSOR I ARKEOLOGI (JERNALDER INKL. 

VIKINGTID) VED ARKEOLOGISK SEKSJON, KHM, UIO 

 

Saksdokumenter:  

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 04.12.09 

2. Kunngjøringstekst  

3. Søknad med CV, og publikasjonsliste, etc. fra innstilt søker 

4. Sakkyndig vurdering av 26.10.09 

5. Kommentar fra en søker til sakkyndig komités innstilling. 

6. Sakkyndig komités svar på kommentaren. 

 

Styrets behandling: 

Marit Melhus spurte om det var berettiget å ansette i en vanskelig økonomisk 

situasjon. Museumsdirektør svarte at dette var klarert med UiO-ledelsen i 

forbindelse med plandialogmøtet. 

Mari Olsen Mamre ønsket å vite om det er andre stillinger som vil bli besatt 

eller stå vakante. Museumsdirektøren redegjorde for to stillinger som har blitt 

ledige, og hvor det ikke vil ansettes noen nye. Førsteamanuensis i 

kunsthistorie- middelalderens kirkekunst vil bli stående vakant inntil videre. 

 

Vedtaksforslag: 

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i 

henhold til denne, med forutsetningen at tilsettingen er klarert med UiO-

ledelsen. 

 

S 26/09 ÅRSPLAN 2010   

Saksdokument:  

Forslag til årsplan 2010 
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Styrets behandling: 

 

Styreleder vil at det skal framgå av innledningen at det er budsjettet for 2010 

som vil bli styrende, noe som gjør at det kan bli et misforhold mellom 

årsplanens tiltak og endelig budsjett. 

Årsplanen ble gjennomgått side for side. Her refereres kun de viktigste 

momentene som ble tatt opp, med henvisning til siden i årsplanen. 

 

Side 3 – Det ble bemerket at arbeidsmiljøtiltak og velferdstiltak er viktig å ta 

på alvor, også i økonomisk vanskelige tider. Det ble spurt om det er knyttet 

kostnader til SFF, men ledelsen har ikke oversikt over dette i dag. Uansett bør 

man prioritere å bruke forskningsmidler til frikjøp av egne ansatte der det er 

mulig. 

Side 4 – Det ble spørsmål om hva målindikatorene betyr i midler til KHM. 

Avdelingsdirektør kjenner ikke beregningsmåten, men det vil bli avklart slik at 

det vil framgå av budsjettet. 

Side 8 – Jubileumsutstilling. Museumsdirektøren la fram planene om å få en 

vandreutstillling om Ötzi sommeren 2011. Dette ble godt mottatt. Det vil være 

muligheter for å skaffe sponsorer. Dessuten er det mulig å ta inngangspenger 

for denne utstillingen. 

Side 10 – Brit Solli synes det er uheldig at revisjonen av middelaldermateriale 

blir stoppet som følge av Revita-bevilgningen fra KD har bortfalt.  

Nytt tiltak under delmål 6 – overtakelse av skjelettmateriale fra NIKU. 

Side 12 – Det bør være lik lederstruktur på alle seksjoner, altså ansatt og ikke 

valgt leder på Etnografisk seksjon. Museumsdirektør enig i det, men det er 

ikke økonomisk rom for det nå. 

Delmål 8 og 9, beskrivelsen av risikoelementene må omskrives. 

Side 14- Totalbudsjettering må inn i delmål 11, begrunnes med at dette vil gi 

bedre rammevilkår. Avdelingsdirektør skal følge opp dette, men i prinsippet er 

totalbudsjettering er nullsumspill som avspeiler alle kostnader, men gir ikke 

mer inntekter. 

 

Vedtak: 

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for 2010 med de 

justeringer/presiseringer som framkom i møtet. Årsplanen er midlertidig og 

kan bli revidert ved behandling av budsjettet for 2010. 

 

S 27/09 KHMs ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER – BUDSJETT 2010 

Saksdokument:  

Drøftingsnotat fra museumsdirektør og avdelingsdirektør av 04.12.09  

 

Styrets behandling: 

Under overskriften KOSTNADER og ”Utstillinger og utlån”, andre setning, 

ville styret ha slettet ordet ”moralsk”. Det ble for øvrig vist til at Folkemuseet 

har utlånsstopp. Det er likevel ikke god nok begrunnelse for at KHM skal 

gjøre det samme. Dessuten har KHM nå begynt å ta betalt for utlån. 

Styret ønsket også å stryke punkt 4) i notatet under ”Problemstillinger som 

grunnlag for diskusjon”. 
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Vedtak: 

Styret tar notatet til orientering. 

Styret ber administrasjonen fremlegge endelig forslag til budsjett  2010 og 

langtidsbudsjett 2010-2014 for behandling på styrets møte i begynnelsen av 

februar 2010. Museumsdirektøren gis en generell fullmakt til disponering av 

budsjettmidler i januar/februar 2010 for ivaretakelse av ordinære 

driftsfunksjoner og gjennomføring av allerede vedtatte tiltak. 

 

 

S 28/09 MØTEPLAN VÅREN 2010     

   

  Datoer: 

  Fredag 5. februar (endret etter styremøtet) 

  Fredag 19. mars 

  Fredag 11. juni 

 

 

 

 

 

Oslo, 21. desember 2009 

      Eilif Holte 

                       Styreleder  

Egil Mikkelsen                                                                                                

Museumsdirektør 


