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Sakskart: 
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 14.06.13. 

Protokollen ble godkjent. 

 

B. Orienteringssaker: 

a) Protokoll fra forhandlingsmøte om KHMs funksjonsanalyse av 25.06.13 

(vedlegg). 

Avdelingsdirektøren orienterte om det avsluttende forhandlingsmøtet med 

tjenestemannsorganisasjonene om FA-rapporten. Det ble, med ett mindre 

unntak, oppnådd enighet med organisasjonene om alle hovedpunkter i 

funksjonsanalysen. Protokollen forelå styret til orientering fordi 

forhandlingsmøtet ble holdt etter styrets egen sluttbehandling av saken 14. juni 

2013.  

 

b) Foreløpig disponeringsskriv for KHM 2014 (vedlegg). 

Kst. museumsdirektør orienterte om hovedpunktene i UiOs foreløpige 

disponeringsskriv for 2014. Det ligger en generell styrking av budsjettet på 

knapt 1 mill. kr. (til forskningsformål). I tillegg har KHM mottatt årlig 

restfinansiering av Saving Osebergprosjektet på 3,6 mill. kr. pr. år i en 3-

årsperiode, og et engangstilskudd på 1,5 mill. kr. til sikringstiltak. Det er også 

foretatt en samlet avsetning på ca. 22 mill. kr. over Eiendomsavdelingens 

budsjett til de kommende leieutvidelser og ombyggingstiltak i Økernbygget. 

Styret: Det er ønskelig at drøftingen av overordnede prioriteringer i budsjettet 

for 2014 kan starte opp allerede på styremøtet 20. september. Styret ber derfor 

administrasjonen utarbeide et notat med drøfting av rammebetingelser og  

hovedutfordringer og forslag til overordnede satsinger i budsjett og årsplan for 

2014. 

 

c) KHMs nye utstillingsråd; mandat og sammensetning (vedlegg). 

Kst. museumsdirektør orienterte om arbeidet med sammensetning av KHMs 

nye utstillingsråd. Saken er en viktig del av oppfølgingen av FA. 

 



d) Studentrepresentanter til styret for studieåret 2013/14 (vedlegg). 

Styreleder ønsket nyvalgt styremedlem (2013/14), Lars Madsen, velkommen. 

 

 

ORDINÆRE SAKER  

 

S 17/13 UTLYSNINGSTEKST - STILLING SOM MUSEUMSDIREKTØR  

  Saksdokument: 

 Forslag til utlysningstekst. 

 

Styrets behandling: 

Styreleder orienterte om den formelle prosessen rundt tilsetting av ny 

museumsdirektør, herunder styrets rolle som innstillingsmyndighet etter at 

intervjurundene sentralt ved UiO er avsluttet. Styret var i hovedsak tilfreds 

med utkastet til utlysningstekst for museumsdirektørstillingen, men det ble gitt 

innspill til tillegg og spesifiseringer på flere punkter i teksten. Disse 

innarbeides i den endelige versjonen som oversendes UiO sentralt for 

kunngjøring. Styret ga også merknader til kunngjøringsform og 

kunngjøringskanaler, herunder påpekning av viktigheten av bruk av sosiale 

medier og nettportaler som redskap for bred spredning av kunngjøringen.  

 

Vedtak: 

Styret viser til merknader gitt i møtet og ber administrasjonen innarbeide 

disse i den endelige versjon av kunngjøringsteksten. Styret ber 

administrasjonen følge opp forslag og føringer vedr. kunngjøringskanaler. 

 

 

S 18/13 PLAN FOR FUNKSJONSANALYSE-IMPLEMENTERINGEN - 

UTKAST 

  Saksdokument:  

1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren av 26.07.13 

2. Utkast til implementeringsplan for funksjonsanalysen 

 

Styrets behandling: 

Styret uttrykte tilfredshet med den fremlagte implementeringsplan for 

funksjonsanalysen. Styret fremhevet bl.a.: 

- Viktig at trykket i implementeringsarbeidet holdes oppe, men likevel slik 

at justeringer av fremdriftsplan i samsvar med kapasitet og bæreevne i 

organisasjonen må kunne foretas.  

- Viktig med bruk av «piloter» samt realisering av «quick wins» der det er 

mulig. 

- Rapportering om FA-implementeringen må være fast punkt på alle 

styremøter frem til sommeren 2014. Viktige avvik fra 

implementeringsplanen skal alltid rapporteres. 

 

Vedtak: 

Styret tar fremlagte plan for arbeidet med forberedelse av FA-

implementeringen til etterretning. Administrasjonen bes tilpasse planverk, 

organisering og fremdrift  i samsvar med de merknader som ble gitt i møtet.  

Styret ber om at rapportering om FA-implementeringen blir fast punkt på alle 



styremøter frem til sommeren 2014. 

 

S 19/13 PROSJEKTPLAN FOR «SAVING OSEBERG» 

 Saksdokument: 

Skisse til prosjektplan for «Saving Oseberg». 

 

Styrets behandling: 

Styret fremholdt at utkastet til prosjektplan hadde høy kvalitet, og berømmet 

arbeidet som var nedlagt med å få denne på plass. Styret 

 

 hadde følgende merknader: 

- Statusrapporter om fremdrift, resultater og avvik i prosjektet skal foreligge 

til alle møter i KHMs styre. 

- Viktig med stram fokus på at laboratoriebrakken på Bygdøy raskt kommer 

på plass. 

- Prosjektets styringsgruppe må ha hyppigere møter enn to ganger i året. 

- Prosjektet vil etterhvert kunne vekke internasjonal oppmerksomhet; viktig 

at formidlingspotensialet utnyttes, og at KHM som institusjon og 

«merkevare» er seg bevisst mulighetene for synliggjøring og 

imagebygging.  

 

Vedtak: 

Styret tar prosjektplanen til etterretning og ber om at det blir fremlagt 

statusrapporter fra prosjektet på hvert styremøte fremover. Styret legger til 

grunn at det blir hyppigere møter i prosjektets styringsgruppe enn foreslått i 

prosjektplanen. 
 

 

EVENTUELT 

 

  A) Stilling som førsteamanuensis i sosialantropologi - status. 

Styremedlemmet Melhuus ba om status for prosessen rundt aktuelle tilsetting. 

Administrasjonen opplyste at intervjuer med søkerne er berammet, og at 

innstilling om tilsetting vil bli fremlagt styret senest på styremøtet 8. 

november. Det kan evt. også være aktuelt å innkalle til et ekstraordinært 

styremøte for å sluttbehandle saken. 

 

B) Faglig stedfortreder for kst. museumsdirektør. 

Kst. museumsdirektør opplyste at har oppnevnt, professor Øivind Fuglerud 

(seksjonsleder Etnografisk seksjon) som sin faglige stedfortreder for perioden 

han er konstituert som museumsdirektør. 

 

 

Oslo, 10. september 2013 

 

 

  Eilif Holte (s) 

                                      Styreleder 

                    Karl Kallhovd 

                                  Kst. museumsdirektør 


