
PROTOKOLL FRA  MØTE NR. 6/14 I  KULTURHISTORISK 

MUSEUMS  STYRE 
 

Møtet ble avholdt onsdag 24. september 2014 kl. 9:15 på Vikingskipshuset, Bygdøy, Saving 

Oseberg-paviljongen. Det ble før møtet gitt en omvisning i den nye paviljongen. 

 

 

Til stede: 

Medlemmer: Marit Melhuus (møteleder), Ole Jacob Sunde, Kjersti Larsen, Håkon 

Roland, Steinar Kristensen, Susan Braovac, Lars Madsen,  
 

Fravær: Eilif Holte, Amanda Schei 

Fra administrasjonen: Håkon Glørstad (med tale- og forslagsrett), Karl Kallhovd, Karsten 

Aase-Nilsen (referent). 

 

Sakskart: 
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 22.08.14. 

 Ad. orienteringssak B.a: Besøkstall VSH og HM pr. 30.06.14: Møteleder viste til 

 protokolleringen av styrets ønske om en rapport fra forretningsvirksomheten til 

 innværende styremøte, og etterlyste denne som sak på dagsordenen. KK opplyste 

 at adm. ønsker å fremlegge denne saken med grunnlag i regnskapstallene for hele 

 2014, og i en litt større kontekst. Styret ga sin tilslutning til dette. 

 

 Protokollen ble ellers godkjent. 

 

B. Orienteringssaker: 

a) Prosess for arbeid med funksjonskrav og planinnspill Tullinløkka 

Museumsdirektøren orienterte om pågående prosess for reprogrammering av 

KHMs fremtidige Tullinløkka-lokaliteter. Mye vil være avhengig av UiOs 

strategiske valg for Tullinløkka totalt, og av viljen til oppfølging av dette i 

forhold til Kunnskapsdepartementet. Styret tok orienteringen til etterretning og 

ba administrasjonen holde oppe presset på UiO for å få frem endelige 

avklaringer. KHM må være tydelig i sine strategiske valg. Framtidig bruk av 

NG er avgjørende for en helhetlig plan for Tullinløkka. KHM bør agere for å 

gjøre NG til en del av UiO. KHM som bruker av NG er en opplagt løsning. 

b) Det bes om at saken fremlegges for styret på nytt når et tydeligere 

beslutningsgrunnlag foreligger.   

 

c) Fornying av utstillinger og prosjekt for kafe/restaurant i Historisk museum 1. 

etg., budsjettinnspill 2015  

Museumsdirektøren og avdelingsdirektøren orienterte om innspill til EA om 

prosjekt for renovering av 1. etg. HM og kafe/restaurant i Historisk museum. 

Styret er positiv til innspillet om midler til renovering av HMs 1. etg., som del 

av prosjekt for oppbygging av nye kjerneutstillinger i HMs 1. etg. Styret ser 

klart den positive betydningen av en kafe/restaurant vil kunne ha for det 

samlede publikumstilbudet i HM, men vil, som presisert i administrasjonens 

påskrift i saksfremlegget, understreke viktigheten av at slik kafe-



/restaurantdrift ikke igangsettes uten forutgående utredning av det økonomiske 

grunnlaget for driften. KHM kan ikke iverksette slik virksomhet dersom det 

innebærer risiko for at evt. underskudd vil belaste KHMs basisøkonomi. En 

utredning av det økonomiske grunnlaget for kafe-/restaurantvirksomhet i HM 

må bl.a. innbefatte undersøkelse av muligheten for avtaler med 

eksterne/private aktører om slik drift. Styret legger til grunn at saken 

fremlegges styret for nye behandling når/hvis aktuelt. 

 

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET  

 

S 24/14 «SAVING OSEBERG» - STATUSRAPPORT PR. JUNI 2014  

  Saksdokument: 

Statusrapport av 16. september 2014. 

 

Museumsdirektøren orienterte om statusrapporten. Det har vært enkelte 

forsinkelser i prosjektet som følge av forsinkede leveranser av teknisk utstyr 

o.l. Det er likevel ikke slik at dette går ut over prosjektets 

finansieringsgrunnlag og mål, da sluttdato kan forskyves.. Når det gjelder 

prosjektets faglige status vises det forøvrig til rapporten som ble fremlagt på 

styrets møte 22. august, 2014, og som styret var positiv til.   

Styrets behandling: 

Styret var positive til museumsdirektørens orientering. Slik statusen for 

prosjektet nå er, ser ikke styret lenger behovet for at faste skriftlige rapporter 

fremlegges på hvert styremøte. Det legges i stedet til grunn at 

museumsdirektøren orienterer kvartalsvis, og at rapportering av evt. 

økonomiske avvik rapporteres på vanlig måte i de tertialvise 

virksomhetsrapportene.  

 

Vedtak: 

Styret tar statusrapporten og museumsdirektørens orientering til etterretning.  

 

 

S 25/14 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – 

STATUSRAPPORT 2, PR. SEPTEMBER 2014 

  Saksdokumenter:  

  Statusrapport av 30.10.14 fra avdelingsdirektøren 

 

Styret hadde kommentarer til to av punktene i statusrapporten: 

a) Styret påpekte det prinsipielt uakseptable i at KHMs museumsdirektør ikke 

er oppnevnt som UiOs faste representant i prosjektets øverste styringsorgan, 

prosjektrådet, og ber om at dette viderebringes til UiO-ledelsen og til KD. 

b) Ad. setningen «I tråd med dette, samt senere vurderinger gjort i nært 

samspill med KHMs fagpersonale, er det enighet om at konkurransegrunnlaget 

må legge til grunn at skipene kan flyttes», vil styre presisere at dette i så fall 

vil dreie seg om «flytting innenfor tomten, der hensynet til samlingene har 

høyeste prioritet».  

 

Styret tok ellers statusrapporten til etterretning.  

 



 

Vedtak: 

Styret viser til kommentarer gitt i møtet, og tar statusrapporten og 

museumsdirektørens orientering til etterretning.  

 

 

ORDINÆRE SAKER 

 

S 26/14 VIRKSOMHETSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2014 

  Saksdokument: 

1. Saksfremlegg med forslag til presisering av behandlingsmåten for 

virksomhetsrapportene. 

2. Utkast virksomhetsrapport 2. tertial 2014 av 22.09.14 fra assisterende 

museumsdirektør og økonomileder.  

   

Museumsdirektøren og assisterende museumsdirektør orienterte om: 

a) Forslag til endrede rutiner for styrets behandling av 

virksomhetsrapportene: Grunnet smale tidslommer mellom 

regnskapsavslutning og frist for avgivelse av virksomhetsrapportene foreslås 

det at styrets behandlingsmåte endres fra forhåndsgodkjenning av rapportene 

til etterskuddsvis gjennomgang av status for KHMs økonomi tre ganger årlig. 

Det er redegjort for ordningen i fremlagte saksnotat, med nærmere 

presiseringer av rammer og premisser for endringene foretatt av styrelederen. 

b) Utkast til virksomhetsrapport for 2. tertial 2014 - hovedutfordringer i 

KHM- økonomien på kort og lang sikt: Det er et underskudd pr. 2. tertial 2014 

på 4 millioner kr. Prognosen for 2014 viser et regnskapsmessig underskudd på 

5 millioner kr., men grunnet store bundne avsetninger og overføringer til 2015 

ligger prognosen for det isolerte underskuddet i 2014 betydelig høyere. 

Årsaken til underskuddet ligger dels i enkeltstående hendelser i de seneste 

regnskapsårene, dels i de mange strukturelle svakhetene i KHMs 

finansieringsgrunnlag som styret i flere tidligere sammenhenger har fått 

rapporter om. Grunnleggende sett har KHM: 1) for høye faste utgifter i forhold 

til bevilgninger og øvrig inntekstgrunnlag, og 2) et for stort gap mellom 

oppgaver/ansvar og tilgjengelige ressurser.  

KHM har nå satt i gang et arbeid med systematisk oppstramming av alle 

rutiner i den interne økonomistyringen. Målet er «orden i et eget hus» som 

fundament for oppfølgingen av krav om endrede finansierings- og 

budsjetteringsordninger overfor UiO og KD. Så lenge finansieringsgrunnlaget 

er som det er, vil imidlertid all planlegging bli foretatt med basis i konsekvent 

nøkterne og realistiske budsjettforutsetninger. 

 

Styrets behandling: 

a) Styret ga sin tilslutning til foreslåtte endring av rutinene for behandling av 

virksomhetsrapportene, med de presiseringer som ble gitt av styrelederen. 

b) Styret var positive til de iverksatte tiltakene for bedring av KHMs interne 

økonomistyring, og ga sin støtte til strategien om etablering av full intern 

kontroll som grunnlag for fremstøtene mot UiO og KD for strukturelle 

endringer av finansierings- og budsjetteringsmodellene som KHM er 

underlagt. Styret ber om at administrasjonen forbereder et eget notat for senere 

styrebehandling som redegjør nærmere for de ulike driverne i KHMs økonomi, 



for hvilke tiltak KHM selv kan iverksette og hvilke som vil være avhengig av 

endringer i de bevilgningsbaserte finansieringsordningene. Styret gir ellers sin 

støtte til museumsdirektørens strategi for oppfølging av KHM-økonomien 

overfor universitetsdirektør/rektor.  

 

Vedtak: 

Styret tar virksomhetsrapporten for 2. tertial 2014 til etterretning. Styret gir 

sin tilslutning til fremlagt forslag til endring av behandlingsmåten for 

virksomhetsrapportene, med presiseringer gitt av styrelederen. Styret gir sin 

støtte til fremlagte grep for styrking av den interne økonomistyringen, og til 

museumsledelsens strategi for oppfølging av krav om endringer i KHMs 

finansieringsordning overfor UiO-ledelsen og Kunnskapsdepartementet. Styret 

ber om at en sak om driverne i og forbedringsmulighetene i KHMs økonomi 

fremlegges for senere styrebehandling. Styret avventer oppfølgingen av 

iverksatte tiltak gjennom behandlingen av nytt budsjett/ langtidsbudsjett, 

årsplan og nye strategier i kommende styremøter. 

 
U.off, §15 

S 27/14 ORGANISERING OG TILKNYTNING - ORIENTERING OM 

PÅGÅENDE PROSESS (vedlegg),  

   

Saken ble drøftet med basis i foreliggende utredninger   

 

  Vedtak:  

Styret er positiv til forslaget om endret tilknytning for aktuelle UiO-enhet, men 

vil ikke gå inn på en videre realitetsbehandling av forslaget før de økonomiske 

betingelsene for overføringen er bedre utredet.  Forutsetningene for enighet 

om aktuelle overføring er at det etableres finansielle rammebetingelser for 

driften som minimum sikrer varig  kostnadsnøytralitet for KHM, og som 

dessuten sikrer overføring av faste midler til produksjon og utvikling. 

 
 

 S 28/14 STYRETS ROLLE I TILSETTINGSSAKER - ANSVAR, MYNDIGHET 

OG PROSEDYRER  

Saksdokument: 

1. Notat fra museumsdirektøren og personalleder av 17.09.14 om   

  styrets fullmakter og roller i tilsettingssaker.  

2. Notat av 17.09.14 fra avdelingsdirektøren, «Kulturhistorisk museum –  

  fullmakter og styrende dokumenter, dokumenthierarki» 

 

 Vedtak: 

  Saken utsettes til neste styremøte. 

 
U.off. § 25 

S 29/14 TILSETTING AV SEKSJONSLEDER ARKEOLOGISK SEKSJON 

(SKO 1211 SEKSJONSSJEF)  

  Saksdokumenter: 

  1. Kunngjøringstekst. 

  2. Utvidet søkerliste 

  3. Søknader med CV’er fra de innstilte 

  4. Oppsummering og fremlegg fra intervjugruppe 



  5. Innstilling av 16.09.14 fra museumsdirektøren 

    

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som 

seksjonsleder Arkeologisk seksjon (SKO 1211 Seksjonssjef), og tilsetter i 

henhold til denne. 

 

Vedtaket var enstemmig 

 
U.off. § 25 

S 30/14 PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER 

KOMPETANSEBEDØMMING  

  Saksdokumenter: 

  1. Søknad med CV 

  2. Sakkyndig bedømmelse 

  3. Innstilling av 16.09.14 fra museumsdirektøren 

    

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tildeler Frode 

Iversen personlig opprykk til professor. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

 

S 31/14 FORMAT OG UTSENDINGSMÅTE FOR STYREPAPIRENE – 

FORSLAG TIL NYE RUTINER, OVERGANG TIL PAPIRLØSE 

ORDNINGER  

Bakgrunn: 

 Museumsdirektøren fremmet forslag til ny ordning for tilgjengeliggjøring og 

 utsending av styrepapirene. Det ble orientert nærmere i møtet om   

 bakgrunnen for forslaget, og de ulike elementene i dette. 

 

Styrets behandling: 

Styret ønsker ikke en generell ordning med overgang til papirløs distribusjon 

av styrepapirene via web. Den digitale distribusjonsmodellen kan etableres 

som normalordning, men alle styremedlemmer som ønsker det skal tilbys 

tilsending av styredokumenter i papirformat etter gammel ordning. 

   

Vedtak: 
Digital distribusjon av KHMs styredokumenter etableres som normalordning, men 

tilsending av styredokumenter i papirformat etter gammel ordning tilbys alle 

styremedlemmer som ønsker det.  

 

 

 

EVENTUELT 

Ingen saker 

 

 

Oslo, 30. oktober 2014 

 



 

    Eilif Holte 

                                      Styreleder 

                    Håkon Glørstad 

                                  Museumsdirektør 


