
PROTOKOLL - MØTE NR. 8/14 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 
 

Møtet ble avholdt fredag 12. desember 2014 kl. 9:15-13.00  i St. Olavsgt. 29, 

seminarrommet. 

 

Til stede: 

Medlemmer:  Eilif Holte (møteleder), Ole Jakob Sunde, Marit Melhuus, Kjersti 

Larsen, Susan Braovac, Håkon Roland  

 

Fravær: Steinar Kristensen, Amanda Schei, Lars Madsen  

 

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

Aase-Nilsen (referent). 

 

Sakskart: 
 

 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 07.11.14.  

 Ad. Sak S 36/14: Tilsetting i stilling som professor II: Styret ber om at det under 

 sakens «Bakgrunn» gis litt mer informasjon om innholdet i nevnte notat av 2. 

 september til rektor.  Protokollen ble ellers godkjent. 

  

 Ekstraordinært styremøte 18.11.14 

 Styret etterlyste ellers protokoll fra det ekstraordinære styremøtet 18/11-14 om 

 byggeprogrammet for nytt vikingtidsmuseum. Administrasjonen opplyste at 

 møtet ikke var beslutningsdyktig iht. Forretningsordenen for UiOs 

 styringsorganer, og at det derfor ikke var utarbeidet protokoll. Møtet var i 

 stedet å anse som et arbeidsforum for videre oppfølging av styrets merknader til 

 byggeprogrammet. Styret ba likevel om at det ble utarbeidet et referat fra møtet.   

  

 

B. Orienteringssaker: 
 

a) Styringsdialogmøtet med Rektor og UiO-ledelsen 13.11.14. 

Museumsdirektøren orienterte: Møtet var vellykket. KHM lyktes godt 

med å få tydeliggjort svakhetene i museets finansieringsmodell og 

forslagene til bedring av denne. Neste viktige oppfølgingspunkt blir 

KHM-ledelsens forklaringer til budsjett 2015/LTB 2015-19, som skal 

avgis innen 9. januar 2015 (se også Sak S 39/14). 
 

b) Risikoanalyse for Vikingskipshuset (ROS-analyse) - kravspesifikasjon, 

befaring og oppfølging (vedlegg).  

Avdelingsdirektøren orienterte: UiOs eiendomsavdeling (EA) finansierer 

en ROS-analyse for vurdering av sikringstiltak ved Vikingskipshuset frem 

til byggestart for nytt museum i 2019. Analysen skal avgis innen utløpet 

av 2014. Det må etableres finansiering for iverksettingen av tiltakene 

ROS-analysen foreslår. 



 

 

c) Framdrift sponsorprosjekt med Viking Cruise 

Styrelederen orienterte om oppfølgingen av prosjektet, herunder  

konsekvenser av mva-reglene for sponsoravtalens utforming, beslutning 

om kjøp av rettigheter til filmmateriale mv. 

 

d) Saving Oseberg  

Museumsdirektøren orienterte: I tråd med styrets tidligere beslutning, vil 

det komme en skriftlig statusrapport samtidig med 

virksomhetsrapporteringen for 3. tertial 2014. Det er pr. desember 2014 

ingen større avvik i prosjektets framdrift.  

    

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET  

 
 

S 37/14 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – 

STATUSRAPPORT PR. DESEMBER 2014 

Saksdokument: 

  Statusrapport-IV fra KHM-adm. til styret. 

 

  Styret tok statusrapporten til etterretning. I tilknytning til rapportens punkt om 

  oppnevning av jury for arkitektkonkurransen fant styret det nødvendig å fatte 

  et eget vedtak om KHMs deltagelse i juryen, og generelt om KHMs formelle  

  representasjon i prosjektets styringsorganer.  

   

Vedtak: 

  Styret vil understreke at KHMs formelle rolle i prosjektet ikkje samsvarer med 

  det reelle ansvaret museet har for forvaltningen og sikringen av de helt unike 

  og bevaringsmessig utsatte vikingtidssamlingene. Det nye    

  vikingtidsmuseet vil legge svært viktige rammebetingelser for den   

  fremtidige utøvelsen av dette ansvaret. Styret legger derfor til   

  grunn at KHM sikres formell representasjon i prosjektets ulike   

  styringsorganer, herunder dets øverste organ, Prosjektrådet. Styret forutsetter 

  også at KHM er representert i juryen for den internasjonale   

  arkitektkonkurransen. 

 

 

ORDINÆRE SAKER 

 

S 38/14 STRATEGI 2020 FOR KHM - FØRSTE ORDINÆRE BEHANDLING 

 Saksdokumenter: 

 1. Fremleggsnotat av 03.12.14 fra museumsdirektøren 

 2. Forslag Strategi 2020 for KHM 

 

 Museumsdirektøren orienterte om hovedpunktene i fremlagte Strategi 2020, 

om dokumenthierarkiet den inngår i, om bakgrunnen i tidligere 

strategibeslutninger (funksjonsanalysen m.m.), om samordningen mot UiOs 

Strategi 2020 og om arbeidsprosessene rundt utarbeidelsen av de ulike 



strategidokumentene.  

 

 Styret hadde kommentarer til enkeltpunkter i strategien, men uttrykte 

tilfredshet med dokumentets kvalitet og tydelighet. Med bakgrunn i de store 

utfordringene knyttet til museets økonomiske rammebetingelser (jfr. Sak S 

39/14) legger styret til grunn at strategiens høye ambisjonsnivå ikke vil kunne 

bli realisert uten oppfølging av forslaget til ny finansieringsmodell for KHM. 

 

 Vedtak:  

 Styret gir sin tilslutning til at fremlagte utkast til Strategi 2020 legges til grunn 

for den videre prosess frem mot sluttbehandlingen av strategien 

m/delstrategier på styrets møte 5. februar 2015. Styret vil imidlertid presisere 

at strategien ikke er gjennomførbar med eksisterende økonomiske 

rammebetingelser, og med de bemanningsmessige konsekvensene av disse. 

Styret viser til sitt vedtak i Sak S 39/14, Budsjett 2015 og LTB 2015-19, og 

legger til grunn at signaler fra UiOs ledelse om oppfølging av foreslått ny 

finansieringsmodell for KHM må foreligge før Strategi 2020 i nåværende form 

kan vedtas. 

 

 

S 39/14 BUDSJETT 2015 OG LANGTIDSBUDSJETT 2015-19  

  Saksdokumenter: 

  1. Fremleggsnotat av 05.12.14 m/totaloversikter fra assisterende   

      museumsdirektør og økonomileder  

  2. Budsjettabeller – seksjonene 

  3. Disponeringsskriv for 2015 av 01.12.14. Notat fra UiO 

 

  Museumsdirektøren og assisterende museumsdirektør orienterte om det  

  fremlagte forslaget til budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-19. Det ble  

  redegjort særskilt for de svært stramme premissene som ligger til grunn for 

  budsjettfremlegget, og for de bemanningsmessige konsekvensene av dette. Det 

  ble også orientert om forslaget til endring av finansieringsmodellen, og for 

  forslaget om en egen «handlingsregel» for KHMs interne økonomistyring.  

 

  Styret uttrykte tilfredshet med budsjettnotatets form og innhold, og ga  

  konkrete forslag til ytterligere forbedring av dette.  Styret ga videre sin støtte 

  til forslaget til ny finansieringsmodell for KHM, og understreket   

  nødvendigheten av rask og tydelig tilbakemelding fra UiO-ledelsen på dette. 

   

  Vedtak: 

  Styret vedtar det fremlagte budsjettet som styringsgrunnlag  

for 2015, men vil presisere at fremlagte budsjett 2015 og LTB 2015-19 er 

bragt i balanse gjennom en ikke faglig begrunnet nedbemanning 

(pensjonering) på 15 stillinger og at dette kommer i tillegg til en dokumentert 

underbemanning på 12 stillinger. Styret vil tydelig fremholde at museet med 

foreliggende budsjett ikke vil være i stand til å håndtere sin samlede 

virksomhet og oppgaveportefølje på en faglig forsvarlig måte. Styret har som 

forutsetning at innføring av ny finansieringsmodell er helt nødvendig, og ber 

museumsdirektøren følge saken videre opp med UiOs sentrale ledelse med 

sikte på rask avklaring av premissene for den videre driften av KHM. Styret 



legger til grunn at en slik avklaring må foreligge innen utløpet av 1. kvartal 

2015. 

 

S 40/14 ÅRSPLAN 2015-17 FOR KHM   

  Saksdokumenter: 

  1. Fremleggsnotat av 02.12.14 fra avdelingsdirektøren  

  2. Årsplan 2015-17  

 

  Museumsdirektøren og avdelingsdirektøren orienterte om det fremlagte  

  forslaget til årsplan 2015-17, herunder sammenhengen mellom denne og   

  de nye strategidokumentene (jfr. Sak S 38/14) samt med seksjonenes  

  årsplaner. Årsplanen har et klart fokus på de overordnede og institusjonelle 

  sakene, og er derfor redusert i omfang fra 50-60 tiltak tidligere år til 18 i  

  foreliggende plan. Alle tiltakene er fundert i seksjonenes budsjetter og  

  arbeidsplaner for 2015. Årsplanen skal oversendes UiO-sentralt innen 15.  

  desember 2014. 

 

  Styret var positiv til årsplanens nye form. Styret hadde spørsmål og  

  kommentarer til enkelte av planens deltiltak. Disse vil bli fulgt opp i prosessen 

  fram til sluttføringen av dokumentet. Styret ber også om at    

  museumsdirektøren foretar en prioritering av de 3-4 viktigste tiltakene, og  

  tydeliggjør disse i årsplanens innledningskapittel. 

   

  Vedtak: 

  Styret gir sin tilslutning til fremlagte årsplan 2015-17 med de endringer og 

  presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.  

 

 

S 41/14 KONKURRANSEPROGRAM - NYTT VIKINGTIDSMUSEUM 

  Saksdokumenter: 

  1. Fremleggsnotat av 03.12.14 fra avdelingsdirektøren  

  2. Konkurranseprogram for nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - utkast Statsbygg 

      pr. 08.12.14  

  3. Samfunns- og effektmål nytt Vikingtidsmuseum -UiOs utkast 

 

  Avdelingsdirektøren orienterte om pågående prosess for sluttføring av  

  konkurranseprogrammet. Statsbygg har det formelle ansvaret for sluttføring av 

  dokumentet. Det ble i møtet delt ut en ny versjon av    

  programmet, med markeringer av konkrete forslag til endringer i teksten.  

  Endringsforslagene var utformet av styrelederen, museumsdirektøren og  

  avdelingsdirektøren i fellesskap. 

 

  Styret ga sin tilslutning til de fremlagte endringsforslagene, og ba   

  administrasjonen ha særlig fokus på følgende punkter i den avsluttende runden 

  med endringsinnspill: 

 

 Det er uklarheter i omtalen av fredningsforskriften for «Bygdøy 

kulturmiljø» og av fredningsstatus for eksisterende byggs eksteriør. 

 

 Det må komme inn formuleringer som ytterligere presiserer hensynet 



til samlingenes sikkerhet, og som understreker viktigheten av at råd fra 

spesialistgruppen for sikring og fra Saving Oseberg-prosjektet er 

premissgivende dersom evt. beslutning om omplassering av skip og 

samlinger på tomten er nødvendig for å realisere det ønskede 

arkitektoniske konseptet, 

 

 Det er en mangel ved dokumentet at «kriteriene for bedømmelse» (kap. 

8) ikke foreligger. Styret ber om at det legges til rette for at det skal 

være mulig å få uttale seg om disse. 

   

  Vedtak: 

  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til konkurranseprogram for nytt 

  Vikingtidsmuseum, med de merknader som fremkom gjennom styrets  

  behandling. Styret ber administrasjonen samordne disse med UiO, og  

  foreta videre oppfølging overfor Statsbygg, Prosjektrådet og KD. 

 

S 42/14 STYREMØTER FØRSTE HALVÅR 2015   

  Det ble besluttet følgende dator for styrets møter våren 2015: 

 

- 5. februar 

- 13. mars 

- 29. mai 

- 19. juni 

 

 

S 43/14 INNSTILLING TIL STILLING SOM POSTDOKTOR I aDNA 

U. off. § 25 Saksdokumenter: 

  1. Innstilling av 05.12.12 fra museumsdirektøren. 

  2. Kunngjøringstekst 
  3. Utvidet søkerliste 

  4. Intervjunotat 

  5. Sakkyndig bedømmelse 

  6. Søknad med CV fra de innstilte 

   

Vedtak: 

Styret besluttet å sende saken tilbake til administrasjonen for innhenting av 

bearbeidede saksunderlag fra de sakkyndiges side. Saken fremlegges for ny 

behandling gjennom sirkulasjon blant styrets medlemmer.  
 

 

S 44/14 INNSTILLING TIL STILLING SOM POSTDOKTOR I ARKEOLOGI 

U. off. § 25 Saksdokumenter: 

  1. Innstilling av 05.12.12 fra museumsdirektøren. 

  2. Kunngjøringstekst. 

  3. Utvidet søkerliste. 

  4. Intervjunotat. 

  5. Sakkyndig bedømmelse 

  6. Søknad med CV fra de innstilte. 

 

  Vedtak: 

Styret besluttet å sende saken tilbake til administrasjonen for innhenting av 



bearbeidede saksunderlag og tilleggsdokumentasjon fra de sakkyndiges side. 

Saken fremlegges for ny behandling ved sirkulasjon blant styrets medlemmer.  

 

 

 

 

EVENTUELT 

 

Grunnet ny rolle som seksjonsleder ved seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk 

arkeologi fra 01.01.15 trer Håkon Roland trer ut av styret fra samme tidspunkt. Han vara, 

professor Dagfinn Skre, vil møte fast for ham ut inneværende styreperiode. 

 

 

 

Oslo, 16. desember 2014 

 

 

    Eilif Holte 

                                      Styreleder 

                    Håkon Glørstad 

                                  Museumsdirektør 


