
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 4/12 I  KULTURHISTORISK 
MUSEUMS  STYRE 
 
Møtet ble avholdt fredag 15. juni 2012, kl. 9:15-13:00 i St. Olavsgt. 29.  
 
Til stede: 
Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Kjersti Larsen, Håkon Glørstad, Susan 

Braovac, Hilde Sofie Frydenberg (for Steinar Kristensen), Marit 
Melhuus, Ole Jakob Sunde, Alexander Smith Hald, Ingeborg Marie 
Østby Laukvik. 

 
Forfall: Steinar Kristensen 
 Fra administrasjonen: Rane Willerslev (med tale- og forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen 

(referent). 
 
 
Sakskart: 
 
ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER: 

 
A. Protokoll fra styremøtet 15.05.2012. 

 Protokollen ble godkjent. 
 

Ad. Sak S 07/12 Avtale mellom KHM, Folkemuseet og Sametinget om KHMs 
samiske samling. 
Det ble gitt en orientering om oppfølgingen etter styrets vedtak 15. mai 2012 
om at museumsdirektøren gis fullmakt til å undertegne avtalen med 
Sametinget og Folkemuseet:  
Signeringen vil foregå i Karasjok 19. juni. Seksjonsleder Etnografisk seksjon, 
professor Øivind Fuglerud, vil representere KHM under 
signeringsseremonien. De forbehold og premisser styret tidligere har uttrykt 
vil bli spesifisert i et eget brev til de andre kontraktspartnerne. 

 
B.       Orienteringssaker fra museumsdirektøren. 

 
a) Besøkstall Vikingskipshuset og Historisk museum per 31. mai (vedlegg). 

Det er ved Vikingskipshuset registrert en oppgang i besøkstallene med 
15% sammenlignet med besøkstallene for mai 2011. Grunnet nedgang i  
perioden januar-april er det pr. 31. mai 2012 likevel en akkumulert 
nedgang i besøkstallet for VSH. Ved Historisk museum er det en oppgang 
på 14% i mai måned, og en samlet oppgang pr. ultimo mai på 9.%.  
Styrets merknad: Det er ønskelig at besøkstallene i fremtiden ledsages av 
informasjon om inntektsutviklingen for billett- og butikksalget sett i 
forhold til periodisert budsjett. 
 

b) UiO-museenes forretningsvirksomhet - Riksrevisjonens brev av 24.02.11 
og plan for oppfølging av disse fra KHM (vedlegg). 
Styrets merknad: Styret understreket viktigheten av stram oppfølging av 
oppfølgingsplanen (se ellers Sak S 11/12) samt statusorientering til styret. 
 



c) Arealdisponering Økern-bygget - mandat for utredningsgruppe (vedlegg). 
Styrets merknad: Resultatet av denne utredningen må sees i sammenheng 
med den større saken rundt fremtidig museumsmodell for KHM (jfr. Sak S 
12/12). Styret legger til grunn at det fremlegges en ny sak for styret der 
resultatet av og oppfølgingen etter utredningsarbeidet presenteres, og der 
dette sees i sammenheng med premissene for lokalisering av øvrige 
museumsfunksjoner i den endelig vedtatte museumsmodell for KHM. 
 

d) Funksjonsanalyse for KHM - utkast til mandat (vedlegg). 
Styret tok saken til etterretning. 
 

e) Repatriering av gjenstander til Gjoa Haven, Canada (vedlegg). 
Styrets merknader: Det ble stilt spørsmål om det finnes dubletter av 
aktuelle gjenstander. Dette sjekkes ut til neste styremøte. Styret tok ellers 
saken til etterretning. 
 

f) Oppnevning av studentrepresentanter til styret for 2012/2013 (vedlegg). 
 

 
ORDINÆRE SAKER:  
 
S 11/12 ÅRSREGNSKAP 2011, REGNSKAP PER 1. TERTIAL 2012 OG 

REVIDERT LANGTIDSPROGNOSE 2012-2016 
  Saksdokument: 

1. Avdelingsdirektørens fremleggsnotat av 07.06.12 
2. Årsregnskap for 2011 med virksomhetsrapport 
3. Regnskap 1. tertial 2012 med virksomhetsrapport 
4. Revidert langtidsprognose 2012-2016 

 
Styrets behandling: 
Styret fremholdt at det foreliggende tabellunderlaget for regnskap 2011 var for 
komplisert til at det kunne legges til grunn for styrets behandling av 
regnskapet. Styret ber derfor om at det utarbeides et enklere regnskapsoppsett 
med hovedtall for inntekter, utgifter og resultat 2011, og med forklarende 
noter/kommentarer der dette er nødvendig. Saken utsettes derfor til neste 
styremøte. Styret ba videre om at det i løpet av 2012 blir utarbeidet 
usikkerhetsanalyser for KHM-økonomien. 
Styret ønsket også at det ble lagt til rette for ekstern bistand til vurdering av 
form på styrerapporteringen om KHM-økonomien. 
Administrasjonen fremhevet: En slik bistand vil være nyttig og positiv, men et 
av utgangspunktene vil måtte være at de råd som gis, så langt nødvendig, blir 
avstemt mot de retningslinjer for regnskap, rapportering og øvrig 
økonomiforvaltning som gjelder for UiO, og som KHM er satt til å følge. 
 
Vedtak: 
Behandlingen av regnskap 2011 utsettes til neste styremøte. Som grunnlag for 
behandlingen bes administrasjonen fremlegge et nytt og enklere 
tabellmateriale i samsvar med styrets merknader. Styret ber om at det legges 
til rette for ekstern bistand til vurdering av formen på styrerapporteringen om 
KHM-økonomien.  



S 12/12 FREMTIDIG MUSEUMSMODELL FOR KHM 
  Saksdokument: 

1. Museumsdirektørens og styreleders notat av 07.06.12  
2. Uttalelse av 15.05.12 fra Arkeologisk seksjon v/Skre, Solli og Bill 
3. Uttalelse 05.06.12 fra Utstillings- og publikumsseksjonen v/Wang 

 
Styrets behandling: 
Før sakens realitetsbehandling hadde styret en gjennomgang av visse sider ved 
den interne prosessen frem mot sakens fremleggelse for styret. På bakgrunn av 
museumsdirektørens redegjørelse, og med utgangspunkt i oppsummeringsnotat 
delt ut i møtet, konstaterte styret at saken var blitt behandlet på ordinær måte 
via KHMs formelle styringslinje. Styret tok imidlertid til etterretning 
museumsdirektørens vurdering av at arbeidet, grunnet ytre føringer, måtte 
utføres under uønsket stort tidspress, og at dette kan ha hatt negative 
konsekvenser når det gjelder den ønskede forankring av prosessen blant 
KHMs tilsatte. Ved fremtidige prosesser rundt tilsvarende viktige saker må en 
derfor legge til rette for at det er tilstrekkelig med tid til at brede diskusjoner 
og god forankring i hele organisasjonen kan sikres. 
 
Styret hadde en grundig gjennomgang av sakens innhold og premisser med 
utgangspunkt i saksnotatet fra museumsdirektør og styreleder. Saksnotatet, 
som vil være et viktig dokumentunderlag også for senere behandlinger ved 
KHM og UiO, gjenspeiler sakens status pr. dato og vil måtte justeres i takt 
med det videre saksforløp. 
 
Vedtak: 
Styret ved KHM anbefaler styret ved UiO å: 
• Gå inn for utbygging av et vikingtidsmuseum på Bygdøy. 
• Vurdere en museumsmodell hvor:  

a) Hoveddelen av øvrige utstillinger forblir på Tullinløkka. 
b) Det etableres en utstillings- og formidlingsmessig bro mellom et 

vikingtidsmuseum og Norsk Folkemuseum med sin stavkirke- og 
middelaldersamling, samt at det utredes felles publikumsservice. 

• Vektlegge:  
a) Nødvendige bevilgninger til en museumsfaglig forsvarlig bevaring av 

vikingtidsfunnene.  
b) Tidseffektiv utvidelse av vikingskipshuset til et vikingtidsmuseum. 

• Forutsette at:  
a) KHM er ansvarlig for den videre utredningen av museumsmodellen. 
b) Prosjektet ledes av styringsgruppen.  
c) KHM etablerer en brukergruppe som inngår i prosjektorganisasjonen. 

 



S 13/12 TILSETTING I 2 STILLINGER SOM POST.DOC 
  Saksdokument: 

1.  Innstilling fra museumsdirektøren av 04.06.12. 
2. Avtale med Århus universitet om overføring av post doc. 
3. CVer for 2 innstilte 

 
Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter PhD 
Peter Bjerregaard og PhD Anders Emil Rasmussen som post.doc’er ved 
Etnografisk seksjon, KHM med tilknytning til prosjektet ”Death, Materiality 
and the Origin of Time”. Tilsettingene gjelder fra 1. april 2012 til 31. mars 
2013 med muligheter for forlengelse. 
 

 
S 14/12 TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS UTEN 

FORUTGÅENDE KUNNGJØRING 
  Saksdokument: 

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 07.06.12 
2. CV for den innstilte 

 
Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter Frode 
Iversen i fast stilling som førsteamanuensis i nordisk arkeologi ved KHM, 
Fornminneseksjonen. 
 

 
S 15/12 KHMS BILLETTSTRATEGI – DELEGERING AV 

BESLUTNINGSMYNDIGHET FRA STYRET TIL 
MUSEUMSDIREKTØREN 

  Saksdokument: 
Avdelingsdirektørens notat av 07.06.12. 
 
Vedtak: 
Myndigheten til fastsetting av billettpriser og billettstrategi for KHMs museer 
delegeres fra styret til museumsdirektøren. Beslutningene skal fattes på 
grunnlag av en overordnet markedsstrategi for KHMs museer. 
Administrasjonen bes fremlegge en egen sak for styret om markedsstrategi for 
KHMs museer. 
 

 
 



DRØFTINGSSAK 
 
S 16/12 MØTEPLAN HØSTEN 2012 
  Styremøter høsten 2012: 
  Onsdag 15. august 

Fredag 28. september 
Fredag 9. november 
Fredag 14. desember 

 
 
 
 
EVENTUELT 
 
Ingen saker. 
 
 
Oslo, 4. juli 2012 
 
 

 
Eilif Holte 

                       Styreleder  
Rane Willerslev 

Museumsdirektør 
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