
 

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 3/14 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE  
 

 

Møtet ble avholdt onsdag 7. mai 2014 kl. 11-13.00 i St. Olavs gt. 29.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Marit Melhuus, Tone Vesterhus (for Ingeborg 

Marie Østby Laukvik), Dagfinn Skre (for Håkon Roland), Susan 

Braovac, Steinar Kristensen.  
 

Fravær: Ingeborg Marie Østby Laukvik, Ole Jacob Sunde, Lars Madsen, Kjersti 

Larsen, Håkon Roland. 

  

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

Aase-Nilsen (referent). 

 

 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 04.04.14. (vedlegg) 

Protokollen ble godkjent med følgende endring: 

Sak S11/14: «Styret hadde merknader til prosjektbeskrivelsens form og innhold» 

endres til «..saksfremleggets form og innhold» 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektør: 

a) Seminar om nytt vikingtidsmuseum 12.05.14 (vedlegg). 

Museumsdirektør og avdelingsdirektør orienterte om oppstartsseminaret 

for prosjekt nytt vikingstidsmuseum 12.05.14. Seminaret arrangeres i 

samarbeid mellom Statsbygg og UiO/KHM. Hensikten er å etablere en 

felles forståelsesramme for prosjektets grunnlag og gjennomføring. Ca. 50 

personer er påmeldt; deltagere fra bl.a. Kunnskapsdepartementet og 

Riksantikvaren. 

Styret uttrykte tilfredshet med at seminaret gjennomføres. 

 

b) «Ja vi elsker frihet», kort statusrapport en uke før åpning(muntlig). 

Museumsdirektør orienterte om status for forberedelsesarbeidet vel en uke 

før utstillingsåpning. Hektisk og krevende, men under kontroll. 

Styret tok orienteringen til etterretning. Det ble også orientert om 

delutstillingen, «Den tunge bagasjen», som åpner 8. mai. 

 

 

ORDINÆRE SAKER 

 

S 12/14 ETABLERING AV EGET TILSETTINGSRÅD FOR TEKNISK-

ADMINISTRATIVE STILLINGER VED KHM 

  Saksdokument: 

 Fremleggsnotat 29.04.14 fra museumsdirektøren og personalleder. 

 



Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til at KHM i samarbeid med NHM fremmer et forslag 

til UiO-sentralt om endring av «Reglement for NHM og KHM», § 8, slik at det 

kan etableres en ordning med separate tilsettingsråd for teknisk-

administrative stillinger ved hvert av museene. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

S 13/14 SEKSJONSSJEF ARKEOLOGISK SEKSJON - 

KUNNGJØRINGSTEKST 

 Saksdokument: 

Forslag til kunngjøringstekst av 30.04.14 fra museumsdirektøren og ass. 

museumsdirektør. 

 

Museumsdirektøren orienterte om kunngjøringstekstens hovedelementer, og 

om de valg og overveininger som var gjort, herunder løsningen med tilbud om 

fast tilsetting i førstestilling etter to fullførte åremålsperioder. 

 

Styret ga div. kommentarer til kunngjøringstekstens innhold og utforming. Det 

var divergerende synspunkter til forslaget om tilbud om fast tilsetting etter to 

fullførte åremålsperioder. Det var derfor enighet om inndeling av 

vedtaksforslaget i to, og separat votering for disse. 

 

Vedtak: 

1) Styret gir sin tilslutning til at kunngjøringsteksten inneholder tilbud om fast 

tilsetting i førstestilling etter to fullførte åremålsperioder. 

Vedtatt med 6 mot 1 stemmer. 

2) Styret gir sin tilslutning til kunngjøringstekstens øvrige deler, med de 

endringer som fremkom gjennom styrets behandling. Administrasjonen bes 

utarbeide en ny versjon av teksten, og å sende denne på sirkulasjon for 

godkjenning blant styrets medlemmer. Styret forutsetter at museumsdirektøren 

deltar under intervjuene med søkerne. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

S 14/14 FORSLAG T TIL KUNNGJØRINGSTEKST FOR 3 – ÅRIG STILLING 

SOM POST. DOK. I SOSIALANTROPOLOGI 

 Saksdokument: 

Fremleggsnotat av 30.04.14 med forslag til kunngjøringstekst fra 

museumsdirektøren. 

 

Sakens bakgrunn: Under behandlingen av sak om tilsetting av post.dok i 

sosialantropologi i styremøte 4. april 2014 var det ikke gyldig flertall for 

direktetilsetting uten kunngjøring i stillingen (jfr. Sak S 11/14). 

Museumsdirektøren hadde på dette grunnlag utarbeidet forslag til 

kunngjøringstekst for ordinær utlysning av stillingen. 

Styret ga div. kommentarer til kunngjøringsteksten. Det var enighet om å gi 

museumsdirektøren fullmakt til å innarbeide disse i en ny versjon av 

kunngjøringsteksten, og å sende denne på sirkulasjon for endelig godkjenning 



blant styrets medlemmer. 

 

Vedtak: 

1) Styret gir sin tilslutning til at en ledig stilling som stipendiat omgjøres til 

stilling som post.dok.i sosialantropologi for en periode på tre år. 

2) Styret gir sin tilslutning til kunngjøringsteksten, med de endringer som 

fremkom gjennom styrets behandling. Museumsdirektøren bes utarbeide en 

ny versjon av teksten, og å sende denne på sirkulasjon for godkjenning 

blant styrets medlemmer. 

 

 

EVENTUELT 

 

Digitaliseringskonferanse, Oslo 2016: Styremedlemmet Kristensen opplyste om at KHM vil 

være vertskap for «CAA»s konferanse i Oslo 2016. Det forventes 500-550 deltagere. 

 

 

 

Oslo, 15. mai 2014 

 

 

  Eilif Holte (s) 

                                      Styreleder 

                    Håkon Glørstad 

                                  Museumsdirektør 


