
 

 

Kulturhistorisk museums utstillingsråd – mandat og sammensetning 

 
 

Kulturhistorisk museum skal ha et utstillingsråd som 

 Ivaretar og fremmer KHMs forskningsbaserte, tverrfaglige utstillingsprofil, og utstillinger 

som bidrag til museets mål om å forene forskning, forvaltning og formidling. 

 Fungerer rådgivende og støttende i forbindelse med utvikling av nye utstillingsideer 

 Er pådriver i KHMs langtidsplanlegging av utstillinger gjennom forslag til KHMs direktør 

og ledergruppe for utstillingsprogram 

 Disponerer og fordeler midler til utredning- og forprosjektering av utstillingskonsepter 

 Utøver kvalitetssikring av utstillingsarbeidet ved KHM gjennom tilrettelegging for og 

evaluering av utstillinger og forbilledlig praksis. 

 Samarbeider med Forskningsrådet om strategisk planlegging av forsknings- og 

utstillingsvirksomhet 

 Fremmer den interne diskusjonen om utstillinger og museumsutvikling ved KHM gjennom 

organisering av seminarer, forelesninger, eksperimenter og kontakt med eksterne 

samarbeidspartnere. 

 

Utstillingsrådet skal i hovedsak bidra inn mot utstillingenes utviklingsfase.  Selve 

utstillingsproduksjonen vil være forankret i gruppe for utstillingsproduksjon i Seksjon for 

publikum og utstillinger. 

 

Utstillingsrådet arrangerer i samarbeid med forskningsrådet hvert år et felles heldagsseminar der 

overordnede spørsmål i utviklingen av KHMs forsknings- og utstillingsvirksomhet drøftes. 

 
 

Utstillingsrådet har følgende sammensetning og prosedyre for utnevnelse 
Utstillingsrådets sammensetning og utnevnelse følger i hovedtrekk mal fra KHMs forskningsråd.  

 

 Rådets leder og medlemmer utnevnes av direktøren etter forslag fra seksjonsledere. 

 Rådet består av inntil fem ansatte ved KHM som har utmerket seg ved sitt arbeid og 

engasjement for utstillinger.  

 Både vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte ved KHM er representert. Det er et mål 

å spre rådets medlemmer over ulike seksjoner.  

 Medlemmene utnevnes for to år ad gangen uten mulighet for forlengelse.  

 Rådet skal ha to eksterne medlemmer som sitter for to år ad gangen. De eksterne medlemmene 

møter på to årlige møter og bidrar særlig i forhold til nettverksbygging, oppfølging og 

evaluering.  

 Gruppeleder ved gruppe for utstillingsproduksjon, Seksjon for publikum og utstillinger, er 

rådets sekretær.  

 Utstillingsrådgiver og designer har møterett, men ikke stemmerett på rådets møter.  

 


