
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 3/12 I  KULTURHISTORISK 
MUSEUMS  STYRE 
 
Møtet ble avholdt tirsdag 15. mai 2012, kl. 9:15-13.00 i St. Olavsgt. 29  
 
Til stede: 
Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Kjersti Larsen, Dagfinn Skre (for Håkon 

Glørstad), Susan Braovac, Steinar Kristensen, Marit Melhuus, Ole 
Jakob Sunde, Alexander Smith Hald. 

 
Forfall: Håkon Glørstad, Ingeborg Marie Østby Laukvik. 
 Fra administrasjonen: Rane Willerslev (med tale- og forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen 

(referent). 
 
 
Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 
A. Protokoll fra styremøtet 27.04. 2012. 

- Til stede: Petter Eri Sørbye og ikke Alexander Smith Hald var til stede i 
møtet. 
- Sak S 08/12 Tankesmien - forslag, konsekvenser, oppfølging: Saken var en 
drøftingssak; det protokollerte vedtaket strykes derfor. 

  
Protokollen ble godkjent med disse endringene. 

 
B.       Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 
a) Formelle rammer og mandat for KHMs styre og museumsdirektør 

(vedlegg).  
Styrets behandling: Det forelå et notat som ga en oversikt over styrende og 
fullmaktsdefinerende dokumenter for KHM. Styret tok notatet til 
orientering. Styret ba om at det ble fremlagt en egen sak med klargjøring 
av styreleders og museumsdirektørens fullmakter, herunder særlig 
styringslinjer og myndighet i forhold til universitetets sentrale ledelse 
(rektor og universitetsdirektør). Det er viktig at klargjøringen er omforent 
med rektors forståelse av fullmaktsfordelingen. Styret ba om at før neste 
møte blir KHMs viktigste styrings- og strategidokumenter fremlagt.  
 

 
ORDINÆRE SAKER:  
 
S 07/12 AVTALE MELLOM KHM, FOLKEMUSEET OG SAMETINGET OM 

KHMs SAMISKE SAMLING 
  Saksdokument: 

Notat fra administrasjonen med uttalelse fra UiO-jurister om styrets vedtak 
27.04.12 (udatert, oversendt styret 14.05.12). 
 
 



Sakens bakgrunn: 
Saken var til behandling i styret første gang 27.04.12. Det ble da stilt spørsmål 
ved flere punkter i utkastet til avtale mellom KHM, Folkemuseet og 
Sametinget. De viktigste av disse var usikkerhet i forhold til KHMs og UiOs 
økonomiske forpliktelser og manglende garantier for at nødvendige krav til 
oppbevaring og kompetanse ved de seks mottakende museer var ivaretatt. 
Saken ble på dette grunnlag utsatt i påvente av at nødvendige 
tilleggsutredninger var foretatt. Til styremøtet 15.05.12 forelå det en 
betenkning fra juridisk ekspertise ved UiOs forskningsadministrative avdeling, 
hvor nevnte usikkerhetspunkter var vurdert opp mot de aktuelle punktene i 
avtaleutkastet. Konklusjonen fra UiOs jurister var at styrets merknader burde 
følges opp gjennom justeringer av nærmere angitte punkter i avtaleteksten, og 
at reforhandling av avtalen følgelig burde foretas. 
 
Styrets behandling: 
Under sakens nye behandling 15.05.12 fremkom det viktig tilleggsinformasjon 
om de andre kontraktpartnernes innstilling til en evt. reforhandling av 
avtaleteksten. Denne indikerte at nye forhandlingsrunder om avtalen 
sannsynligvis ville by på betydelige utfordringer. Det ble også sannsynliggjort 
at Kulturdepartements lov- og konvensjonsstyrte forpliktelser overfor samenes 
rett til forvaltning av egen kulturarv ville gjøre det nødvendig med innfrielse 
av avtalens finansieringsbetingelser, og at en viktig forutsetning for oppnåelse 
av dette vil være signering av avtaleteksten slik den nå foreligger. Det ble også 
påpekt at avtalens mekanismer for felles faglig overvåking av overføringene til 
de seks samiske museene samlet sett sannsynligvis vil gi bedre påvirkning for 
KHM enn det en vil kunne få til med Sametinget som eneste kontraktspart på 
samisk side. Styrets samlede vurdering var derfor at en likevel burde gå for en 
signering av avtaleteksten i sin foreliggende form, og at evt. gjenstående 
behov for presiseringer fra UiOs/KHMs side i stedet burde kunne formuleres i 
oversendelsesbrevet for den signerte avtalen. 
 
Vedtak: 
Styret anser at avtale mellom KHM, Norsk Folkemuseum og Sametinget om 
varig overføring av deler av KHMs etnografiske samling til Sametinget 
m/underliggende museer kan inngås. Styret gir museumsdirektøren fullmakt til 
å fullføre de nødvendige formelle prosesser rundt kontraktsutforming i samråd 
med rektor og aktuelle administrative enheter sentralt ved UiO.  

 
 
DRØFTINGSSAK:  
 
S 09/12 LOKALISERING AV KHM – UTSATT SAK FRA 27.04.12 
  Saksdokument: 
 Styreleders notat av 07.05.12.  
 

Styrets behandling: 
Styret hadde en bred meningsutveksling om de ulike modellene for 
lokalisering av KHM. Det skal fremlegges et eget notat med premissene for og 
konsekvenser av de ulike alternativene i neste møte.  
 



Vedtak: 
Administrasjonen bes utarbeide et beslutningsnotat i samsvar med styrets 
signaler. 
 

 
EVENTUELT 
 

a) Styrets møte berammet til 8. juni flyttes til fredag 15. juni. 
  
b) Styremedlemmet Kristensen ønsket muligheten av å kunne ta med seg 

varamedlemmene fra egen gruppe (de teknisk-administrativt tilsatte) når viktige saker 
behandles. Adm. opplyste: styrets varamedlemmer kan benytte seg av den alminnelige 
adgang til tilstedeværelse i styremøtet som følger av UiOs 
forretningsordensreglement. 

 
 
 
 
 
Oslo, 7. juni 2012 

 
Eilif Holte 

                       Styreleder  
Rane Willerslev 

Museumsdirektør 
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