
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 7/11 I  KULTURHISTORISK 
MUSEUMS  STYRE 
 
 
Møtet ble avholdt fredag 11. november 2011, kl. 9:15-11.30 i St.Olavsgt. 29  
 
Til stede: 
Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Brit Solli, Håkon Glørstad, Vegard Vike, Tom 

Heibreen, Anne Beate Hovind, Marit Melhus, Ingeborg Marie Østby 
Laukvik, Alexander Smith Hald 

 Fra administrasjonen: Rane Willerslev (med tale- og forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen 
(referent), Renate Salomonsen (Sak S 20/11). 

 
  

Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 
A. Protokoll fra styremøtet 21.09.2011. 

 
Protokollen ble godkjent. 

 
B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 
 

a) Besøkstall Vikingskipshuset og Historisk museum pr. 31.10.11 (vedlegg). 
Det er en samlet økning i museets besøkstall på 9% sammenlignet med 
fjorårets tall. Økningen skyldes hovedsaklig gode besøkstall ved 
Vikingskipshuset. Det er en samlet nedgang på 17% ved Historisk 
museum. Hovedårsaken til dette er sannsynligvis innføringen av 
inngangspenger fra januar 2011, samt sikrere system for registrering av 
besøkende. Ötziutstillingen høsten 2011 har bidratt til at nedgangen i 
beskstall ved HM har blitt redusert med 10% fra august 2011 til oktober 
2011. 
 

b) Referat fra lederseminar 10.-11. oktober (vedlegg). 
Referatet fra lederseminaret på Holmsbu 10-11/10 ble kort gjennomgått. 
Oppfølgingen av seminaret er også omtalt i notat til Sak S 20/11, og videre 
drøfting ble derfor flyttet til dette sakspunkt. 

 
c) Prosjekt oppgradering av de faste utstillingene i Historisk museum.  

 
d) Forskningstenketank. 

 
Sakene c) og d) ble flyttet til Sak S 20/11. 

 
e) Disponering av ekstra REVITA-midler 2011. 

KHM har nå fått meddelelse fra KD/UiO-sentralt om at REVITA-
ekstratildelingen på 5 mill. kr. i 2011 er viderefordelt med 2,5 mill. kr. til 
hver av de to UiO-museene. 
 



f) KHMs SFF-søknad om vikingtidsstudier - en første bedømmelse.  
Den internasjonale bedømmelseskommisjonens evaluering av KHMs SFF-
søknad er svært god. Mulighetene for tildeling av SFF-status er dermed 
styrket.  
 

g) Nytt KHM-styre 2012-2016 
Det skal holdes valg blant KHMs tilsatte på fire plasser som 
styrerepresentant, to blant de vitenskapelige og to blant de teknisk-adm. I 
tillegg skal rektor oppnevne styreleder og to eksterne styrerepresentanter; 
Studentparlamentet oppnevner 2 representanter for ett år av gangen. 
Valgene på interne representanter vil bli holdt i desember 2011 eller i 
begynnelsen av januar 2012. 
 

h) UiOs prosess for ”internt handlingsrom” (IHR) - mandater for arbeidet 
vedtatt av UiO-styret. Avdelingsdirektøren ga en kort orientering. 

 
 
DRØFTINGSSAKER:  
 
Tilsettingssaker skal behandles konfidensielt. 
 
S 20/11 HOVEDSATSINGER I BUDSJETT 2012 OG LTB 2012-2016  
  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat av 02.11.11 (vedlegg). 
2. Økonomirapport pr. 2. tertial (vedlegg). 
3. Foreløpig disponeringsskriv 2012 (vedlegg). 
Museumsdirektørens orientering: 
KHMs nye museumsdirektør fremla med utgangspunkt i saksnotatet sin 
analyse av KHMs tilstand og presenterte sine visjoner for museets videre 
utvikling. I tillegg ble det fremlagt foreløpige hovedtall for KHMs 
langtidsbudsjett, som viste risiko for ny negativ resultatutvikling fra 2012 og 
årene utover. Hovedpunkter i museumsdirektørens innledning var: 
- Museets sterke faglige ressurser bør utnyttes bedre. 
- Seksjonenes forskningsmidler bør økes for å stimulere til bedre inntjening 

gjennom nye NFR-/EU-prosjekter, økt produksjon av publikasjonspoeng, 
osv. 

- En hurtigarbeidende tenketank skal lage et nytt forslag til en overordnet 
forskningsprofil for KHM. 

- En egen utredningsgruppe skal utarbeide forslag til nytt program for 
KHMs basisutstillinger. 

- KHMs økonomiske grunnstruktur er usunn. Fastlønnsvolumet er for stort 
sett i forhold til finansieringsgrunnlaget, og det er betydelige risikoer 
knyttet til flere av de viktigste eksterne inntektskildene. Den økonomiske 
stimuleringslinjen bør derfor kombineres med en plan for nedbygging av 
de faste personalkostnadene. 

- Den museale helhetstenkningen må styrkes. De tre søylene forskning, 
forvaltning og formidling skal fremstå som likeverdige, og spille bedre 
sammen enn i dag. 

- Museets arbeidsformer bør bli mer åpne og involverende, og samarbeidet 
på tvers bør styrkes. 



Styrets kommentarer: 
Styret ga sin klare tilslutning til hovedlinjene i museumsdirektørens 
innledning. Styret ga imidlertid uttrykk for at det skisserte opplegget for 
museets videre utvikling er svært ambisiøst, og derfor vil kreve evne til ned- 
og bortprioritering av oppgaver. Styret knyttet også kommentarer til 
enkeltpunkter i fremleggsnotatet og i museumsdirektørens innledning. 
 
Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til hovedlinjene i museumsdirektørens fremlegg, og 
viser ellers til kommentarene gitt i møtet. Administrasjonen bes videreføre 
arbeidet med Budsjett 2012-2016 og Årsplan 2012-2014 på dette grunnlag, og 
fremlegge disse for endelig vedtak på styremøtet 12. desember 2011. 

 
 
S 21/11 KHMs FORRETNINGSDRIFT (MUSEUMSBUTIKKER OG 

BILLETTSALG) - STATUS OG PERSPEKTIVER FOR VIDERE 
UTVIKLING 

  Den nytilsatte lederen for KHMs forretningsdrift, Anette Maartmann-Moe, ga  
en orientering om KHMs forretningsvirksomhet, og presenterte sine planer og 
visjoner for videre utvikling av virksomheten. En hovedoppgave vil være å få 
til en bedre kommersiell utnyttelse av potensialet som ligger i de store 
besøkstallene ved Vikingskipshuset. Styret ga positive tilbakemeldinger til de 
ideer og forslag som ble presentert, og avventer videre konkretiseringer av 
disse i de kommende årenes plan- og budsjettdokumenter. 

 
 
 
 
EVENTUELT 
 
Ingen saker 
 
 
 
Neste møte: 12. desember 2011.  
 
 
 
Oslo, 25. november 2011 

 
Eilif Holte 

                       Styreleder  
Rane Willerslev 

Museumsdirektør 
 


	DRØFTINGSSAKER:
	S 20/11 HOVEDSATSINGER I BUDSJETT 2012 OG LTB 2012-2016
	S 21/11 KHMs FORRETNINGSDRIFT (MUSEUMSBUTIKKER OG BILLETTSALG) - STATUS OG PERSPEKTIVER FOR VIDERE UTVIKLING

