
 
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 1/12 I  KULTURHISTORISK 
MUSEUMS  STYRE 
 
 
Møtet ble avholdt fredag 10. februar 2012, kl. 9:15-12.30 i St. Olavsgt. 29.  
 
Til stede: 
Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Kjersti Larsen, Håkon Glørstad, Ola Stafseng, 

Ole Jacob Sunde, Ingeborg Marie Østby Laukvik, Petter Eri Sørby. 
 
Fraværende: To representanter fra KHMs teknisk-administrative stab. 
 Fra administrasjonen: Rane Willerslev (med tale- og forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen 

(referent) 
 
Nytt styre:  Inneværende styremøte er det første i styreperioden 2012-2016. 

Styrelederen orienterte om prosessen rundt valg og oppnevning av 
medlemmer av det nye styret. En formell klage på valget til 2 
styremedlemmer fra KHMs teknisk-administrative ansatte er tatt til 
følge, og det vil derfor bli holdt omvalg for disse to. Styret var derfor 
ikke fulltallig. Det var likevel beslutningsdyktig. 
 
Det ble foretatt en presentasjon av styrets nye medlemmer. 

 
 
Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 
A. Protokoll fra styremøtet 12.12. 2011. 
 Protokollen gjelder møte i det forrige styret. Det nye styret tok protokollen til 
 orientering.  

 
B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 
 

a) Styrets sammensetning 2012-2015 (vedlegg) 
Listen over det nye styret ble presentert. Det skal holdes nyvalg på 2 
representanter fra KHMs teknisk-administrativt tilsatte (se over). 
 

b) Besøkstall Vikingskipsmuseet og Historisk museum pr. 31.12.11 (vedlegg) 
Det er en samlet økning i museets besøkstall på 6 % sammenlignet med 
tallene for 2010. Museet har for første gang siden 90-tallet oppnådd et 
samlet besøkstall på mer enn 500.000. Økningen skyldes hovedsaklig gode 
besøkstall ved Vikingskipshuset, men Øtziutstillingen ved Historisk 
museum høsten 2011 har også bidratt til økningen. 
 

c) Ledelsesrapport KHMs økonomi - resultatrapport 3. tertial 2011(vedlegg). 
Det ble gitt utdypende forklaringer til økonomirapporten fra 
museumsdirektøren og avdelingsdirektøren. Rapportens hovedkonklusjon 
er at en har lykkes med å redusere tidligere påløpte underskudd i betydelig 



grad, men at KHMs økonomien usunne struktur gjør at videre  
aktpågivenhet og innsats for å sikre et mindre risikoutsatt økonomisk 
fundament er strengt nødvendig. Styret ga sine vurderinger og signaler til 
rapportens analyser og premisser, som tas med i administrasjonens videre 
arbeid. 
 

d) Arbeidet i tankesmien for ny forskningspolitikk (vedlegg). 
Styret ga sine kommentarer med utgangspunkt i foreløpig utkast til rapport 
fra tankesmien. Endelig innstilling inkl. handlingsplan vil foreligge etter 
fellesseminar mellom tankesmien og ledergruppen i mars. Saken vil bli 
fremlagt styret for ordinære behandling i løpet av våren.  

 
e) Arbeidet i utredningsgruppen for nye basisutstillinger. 

Museumsdirektøren ga en kort orientering om opplegget for arbeidet i 
utredningsgruppen for nye basisutstillinger. Gruppen skal arbeide frem til 
sommeren 2013. 

 
f) Prosjekt for dokumentasjon av det alunkonserverte gjenstandsmaterialet - 

tildeling fra UiO (vedlegg). 
KHM har mottatt en ekstraordinær bevilgning på 2,7 mill. kr. fra UiO for å 
gjennomføre en digital dokumentasjon av det alunkonserverte materialet. 
Det vil nå bli utarbeidet en søknad til Kunnskapsdepartementet for 
finansiering av et større flerårig redningsprosjekt for gjenstandsmaterialet.   

  
g) Arbeid med funksjonsanalyse for KHM. 

Museumsdirektøren ga en kort orientering om arbeidet i ledergruppen med 
utforming av  mandat og opplegg for funksjonsanalysen som skal 
gjennomføres i 2012. 

 
h) Flytting til Gydas vei 8 - kostnader. 

Det vil bli fremmet krav til UiO om kompensasjon for følgekostnader ved 
flytting til av KHMs konserveringslab. til de nye lokalene i Gydasvei 8, 
herunder bortfall av frikjøpsinntekter og kjøp av varebil.  

 
 
ORDINÆRE SAKER:  
 
Tilsettingssaker skal behandles konfidensielt. 
 
 
S 01/12 ÅRSPLAN 2012-2014 
  Saksdokument: 
 Årsplan 2012-2014 - endelig versjon. 
  
 Styrets behandling: 

Årsplanen ble første gang behandlet på styrets møte 12. desember 2011. I 
fremlagte endelige versjon var det foretatt rettinger og ajourføringer i samsvar 
med kommentarene gitt under forrige styrebehandling. Det fremkom ingen nye 
forslag til endringer. Styret fremhevet planen som klargjørende i forhold til det 
store spekteret av oppgaver og tiltak KHM står overfor, men ønsket en 
diskusjon om planens form - herunder spørsmål som lengde, antall tiltak og 



prioriteringer/vesentlighet. Det er naturlig at denne tas i tilknytning til planens 
revisjon høsten 2012. 

  
Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til årsplan 2012-2014. Styret 
legger til grunn at det tas en gjennomgang av årsplanens form og lengde i 
tilknytning til behandlingen av årsplanen 2013-2015 høsten 2012. 
 

 
S 02/12 BUDSJETT 2012 OG LANGTIDSBUDSJETT 2012-2016 
  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat budsjett 2012. 
2. Budsjettabeller for seksjoner og kostnadssteder. 
3. Disponeringsskriv fra UiO til KHM for 2012 
 
Styrets behandling: 
Styret hadde, med utgangspunkt i fremlagte budsjettabeller og 
økonomirapporten pr. 3. tertial 2011, en overordnet drøfting av  
budsjettforslaget for 2012 og av KHMs budsjettmessige situasjon generelt.  

  Styret ga følgende signaler: 
- Fremleggelse av detaljbudsjetter på kostnadsted-nivå er ikke nødvendig. 

Tabellmaterialet ved fremtidige budsjettbehandlinger bør ha hovedfokus 
på hovedtall og overordnende sammenhenger i KHM-økonomien. 
Beslutningsgjenstand i foreliggende møte er derfor tabell 1, som viser 
2012-budsjettet på institusjonsnivået. 

- Det er viktig at fremtidige budsjettfremlegg viser KHMs bruttoøkonomi, 
altså tabellmateriale som også synliggjør den eksternt finansierte del av 
økonomien. 

- Fremtidig budsjettmateriale bør inneholde risikovurderinger av de ikke-
bevilgede inntektskildene. 

 
Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til fremlagte budsjett 2012 for KHM.  En ajourført 
prognose 2012-2016 fremlegges for styrebehandling i mai 2012. 
Administrasjonen bes arbeide videre med utforming av budsjettabeller og 
budsjettfremlegg i samsvar med signaler gitt i styremøtet.  
 

 
S 03/12 TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS I 

ARKEOLOGI 
  Saksdokument: 

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 20.01.12 
2. Fremlegg fra intervjukomité av 20.01.12 
3. Sakkyndig komités vurdering 04.11.11 
4. Søknad med CV fra innstilte søkere 
5. Kunngjøringstekst 

 
 



Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Almut 
Schülke i stillingen som førsteamanuensis i nordisk arkeologi ved 
Fornminneseksjonen, KHM. 

 
Vedtaket var enstemmig. Som medlem av den sakkyndige komiteen for 
aktuelle stilling valgte styremedlemmet Håkon Glørstad å ikke delta i 
stemmegivningen under behandlingen av denne sak. 

 
 
S 04/12 BYGNINGSMESSIGE LØSNINGER FOR KHM -NY STRATEGI 
  Saksdokument: 
 Notat av 30.01.12 
 
 Styrets behandling: 

Styrelederen orienterte om sakens forhistorie, og om bakgrunnen for at UiO-
styret gjennom sitt vedtak 6. desember 2011 har åpnet for at andre 
lokaliseringsløsninger for KHM enn Bjørvika nå kan vurderes. Vedlagte notat 
redegjorde for museumsdirektørens tanker rundt en alternativ faglig 
utviklingsstrategi med hovedfokus på utbygging og fornying av eksisterende 
bygningsmasse på Bygdøy, Tullinløkka og Økern. Styret ga til kjenne at det 
ville avvente ekspertrapporten om vikingskipsfunnenes flyttbarhet, og at det 
ellers fant det for tidlig å ta endelig stilling til de ulike forslagene og 
premissene i museumsdirektørens notat.  

 
Vedtak: 
KHMs styre tok museumsdirektørens notat ”Bygningsmessige løsninger for 
KHM - ny strategi etter vedtak i UiOs styre 6. desember 2011” til orientering. 
Administrasjonen bes forberede en ny behandling av saken så snart 
innstillingen fra ekspertkommisjonen om vikingskipfunnenes flyttbarhet 
foreligger. 
 

 
S 05/12 ETABLERING AV FAGLIG STEDFORTREDERORDNING FOR 

MUSEUMSDIREKTØREN 
  Saksdokument: 
 Notat av 2. februar 2012. 
 
 Styrets behandling: 

Styret ga sin tilslutning til innhold og rammer i den forslåtte ordningen med 
faglig stedfortreder for museumsdirektøren. Styret ønsket imidlertid å overlate 
til museumsdirektøren selv å foreta utnevning av stedfortreder samt fastsette 
lengden på dennes funksjonstid. Styret tok til etterretning at 
museumsdirektøren har utpekt seksjonsleder Karl Kallhovd, 
Fornminneseksjonen, til å inneha denne funksjonen. Avdelingsdirektøren 
fortsetter i funksjonen som museumsdirektørens stedfortreder i administrative 
saker.  

 
 



Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til forslaget om etablering av ordning med fast faglig 
stedfortreder for museumsdirektøren.  

 
 
 
EVENTUELT 
 

a) Styremøter våren 2012 
- Fredag 27. april 
- Fredag 8. juni 
 

b) Samling for det nye styret med omvisninger og etterfølgende middag holdes mandag 
26. mars.  

 
 
 
 
 
Oslo, 20. februar 2012 

 
Eilif Holte 

                       Styreleder  
Rane Willerslev 

Museumsdirektør 
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