
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 1/14 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 
 

 

Møtet ble avholdt fredag 31. januar 2014 kl. 9.15-13.00 i St. Olavs gt. 29.  

 

Til stede: 

Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Tone Vesterhus (for Ingeborg Marie Østby 

Laukvik), Ole Jacob Sunde, Håkon Roland (for Håkon Glørstad), Lars 

Madsen, Susan Braovac, Ola Stafseng (for Marit Melhuus), Steinar 

Kristensen.  
 

Fravær: Håkon Glørstad, Marit Melhuus, Kjersti Larsen, Ingeborg Marie Østby 

Laukvik. 

Fra administrasjonen: Karl Kallhovd (med tale- og forslagsrett) Karsten Aase-Nilsen 

(referent). 

 

 

Sakskart: 
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 06.12.13. (vedlegg) 

Sak S 33/13: Saving Oseberg - statusrapport: 

Innkjøpet av ny monter gjelder «Osebergvognen», ikke sleden. 

 

Protokollen ble vedtatt med denne endring. 

 

B. Orienteringssaker fra styreleder og kst. museumsdirektør: 

 

a) Besøkstall 2013 - HM, VSH og samlet 

Kst. museumsdirektør orienterte: Statistikken over besøkstallene for 2013 

viser en samlet nedgang på 2% for KHM samlet, hvorav 4% nedgang ved 

Vikingskipshuset (VSH) og 15% oppgang ved Historisk museum (HM). 

Økningen ved HM kan både skyldes gode utstillingstilbud og den nye 

ordningen med dobbeltbillett for VSH og HM. Nedgangen ved VSH har 

sammenheng med svingninger i den internasjonale turisttrafikken.  

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret ba samtidig om at 

administrasjonen i løpet av våren 2014 legger frem en sak for styret som 

mer detaljert beskriver og kommenterer besøkstallutviklingen over tid, 

fordelt på besøkskategorier, nasjonaliteter o.l. Utviklingen av 

butikkomsetningen bes også omtalt i denne saken. 

 

b) Omgjøring av fra stipendiat- til postdokstilling 

Kst. museumsdirektør orienterte om endringen i Kunnskapsdepartementets 

rammer for disponering av universitetenes stipendiathjemler (hvorav KHM 

har 8). De nye retningslinjene innebærer at institusjonene selv får fullmakt 



til å omdisponere stipendiathjemler til post.doc.-stillinger, og at det ikke 

settes noe tak for antallet omgjøringer. Det kan være aktuelt for KHM å 

benytte seg av den nye ordningen. Forslag om slike omgjøringer vil i alle 

tilfeller måtte fremlegges styret for beslutning. 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

c) UiOs sentrale ledelse – ny organisasjon 

Avdelingsdirektøren orienterte om den nye organisasjonsmodellen for 

UiOs sentralledelse, som trådte i kraft fra årsskiftet 2013-14: «LOS - 

ledelsen og støtteenheter». Modellen bygger på det såkalte 

«nærhetsprinsippet», som innebærer økt ansvar og myndighet til de lokale 

enhetene (fakulteter og museer). Det vil bli organisert en egen prosess for 

spesifisering av nærhetsmodellen våren 2014. 

Styret bemerket at KHM bør utnytte de muligheter som ligger i 

nærhetsmodellen - og i prosessen rundt utformingen av denne - til å få på 

plass fullmakter og ansvar som er tilpasset institusjonens behov. I 

forlengelsen av denne prosessen bør styret også foreta en prinsipiell 

diskusjon om egen rolle og egne fullmakter, sett i forhold til myndigheten 

som ligger i UiO-linjen. Denne diskusjon bør knyttes opp til en 

gjennomgang av «Reglement for KHM og NHM». Administrasjonen bes 

forberede en sak for styret om denne sak. 

 

d) Status «Frihetsutstillingen» - presentasjon av seksjonsleder ved UPS 

Seksjonsleder Utstillings- og publikumsseksjonen (UPS), Inger Astri 

Kobbevik orienterte om status for forberedelsen av KHMs utstilling i 

tilknytning til grunnlovsjubileet, «Ja vi elsker frihet»: 

 Bredt og mangfoldig program fordelt på 5 saler, herunder 

debattarena m/bar og servering. 

 Hovedutstillingen åpner 16. mai 

 «Gullutstillingen» åpner 8 mai, og en egen særutstilling i 

samarbeid med Holocaustsenteret åpner på «Villa Grande» 4. juni. 

 Egen bokutgivelse (antologi) lanseres 22. mai. 

Krevende prosess, men arbeidet er under kontroll og fremdriften er god. 

Styret uttrykte tilfredshet med prosjektet. Styret ber om at 

administrasjonen: 

 fremlegger statusrapporter om prosjektet på alle vårens styremøter 

 legger en proaktiv mediastrategi for å sikre at utstillingens 

hovedbudskap kommer klart frem. 

 

e)  Oppdragsbrev Kunnskapsdepartementet - nytt vikingtidsmuseum Bygdøy. 

Kst. museumsdirektør orienterte om at Kunnskapsdepartementet i brev av 

27. januar 2014 har gitt Statsbygg oppdrag om å starte planleggingen av et  

vikingtidsmuseum på Bygdøy. Kunnskapsdepartementet omtaler 

prosjektet som en «sak av særlig nasjonal betydning», og ber Statsbygg gi 

arbeidet høy prioritet. Styret uttrykte stor tilfredshet med KDs brev, og 

avventer ny informasjon fra administrasjonen i takt med sakens videre 

utvikling. 

 

f)  Sak i universitetsstyret 4. februar 2014: «Universitetsmuseene - 

endringsprosesser og bygningsmessige utfordringer»  



Kst. museumsdirektør orienterte om diskusjonssak i universitetsstyret 

04.02.14 om utfordringene UiOs universitetsmuseer har i forhold til 

bygninger og institusjonell utvikling. Det er utarbeidet et saksnotat som 

beskriver KHMs behov og utfordringer på en god måte. Kst. 

museumsdirektør og avdelingsdirektøren er invitert til å være til stede som 

observatører under universitetsstyrets behandling av saken. Styret tok 

orienteringen til etterretning. 

 

 

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET 

 

S 01/14 «SAVING OSEBERG» - STATUSRAPPORT PR. 22.01.14  

  Saksdokument: 

 Statusrapport av 22.01.14 

 

Kst. museumsdirektør orienterte: 

 Prosjektleder for SO har blitt tilsatt i stillingen som seksjonssjef ved 

Seksjon for samlingsforvaltning, som SO er underlagt. Den nye 

seksjonssjefen vil beholde prosjektlederansvaret i sin nye stilling. Den 

praktisk-administrative delen av prosjektet vil bli styrket med en 

stilling som prosjektkoordinator i kombinasjon med en 

konservatorstilling (to halve stillinger). Den nye ordningen vil ikke gå 

utover kvaliteten i oppfølgingen av prosjektet. 

 Statusrapporten viser ellers ingen avvik i forhold til prosjekt- og 

fremdriftsplan.  

 

Vedtak: 

Styret tok statusrapporten til etterretning. 

 

 

S 02/14 IMPLEMENTERING AV FUNKSJONSANALYSEN – 

STATUSRAPPORT PR. 23.01.14:  

  Saksdokument:  

 Statusrapport av 23.01.14 

 

Kst. museumsdirektør orienterte: 

 Ingen avvik i forhold til implementeringsplanen. 

 Det er en tekstlig uklarhet i statusrapportens omtale av oppgave 6.4, 

«Etablering av ledelsesfunksjoner i SENK».  Saken er nå løst. Teksten 

under aktuelle punkt vil bli justert. 

 Hovedsak i det kommende år vil være arbeidet med utarbeiding av 

Strategi 2020, inkl. delstrategier. Det er viktig at KHMs nye direktør 

kan ha mulighet til å styre denne prosessen. Den endelige utforming av 

opplegget for denne må følgelig avvente direktørens tiltredelse.  

 Nåværende form på FA-rapporteringen til styret (iht. detaljert 

implementeringsplan) vil gi mindre hensikt fremover, og foreslås 

avsluttet. Hoveddelen av oppfølgingen fremover vil knytte seg til 

strategiprosessene, som vil være organisert gjennom 

museumsdirektørens linje. Fremtidig statusrapportering for FA foreslås 



derfor knyttet til museumsdirektørens rapportering om statusen for 

strategiarbeidet. 

 

Styrets behandling: 

Styret fremholdt at arbeidet med delstrategiene for forskning og formidling 

ønskes startet i regi av de to rådene, forskningsrådet og utstillingsrådet, også 

forut for den nye direktørens tiltredelse.  

 

Vedtak: 

Styret tok statusrapporten samt kst. museumsdirektør til etterretning med de 

merknader som fremkom i møtet.  

 

 

ORDINÆRE SAKER 

 

S 03/14 VIRKSOMHETSRAPPORT/REGNSKAP 3. TERTIAL 2013 

 Saksdokument: 

Virksomhetsrapport 3. tertial 2013. 

 

Kst. museumsdirektør orienterte om rapportens hovedtall. Han orienterte også 

om virksomhetsrapportens formelle status som ledelsesrapport fra KHM-

ledelsen til UiO-ledelsen. I tråd med styrets føringer er det fra og med 

foreliggende rapportering lagt opp til at utkastet til virksomhetsrapport 

forelegges styret før oversendelse til UiO-sentralt. 

 

Styret ga følgende kommentarer: 

 Virksomhetsrapporten har fått en tydeligere struktur, og har blitt lettere 

å lese. Tabellene gir nyttig tilleggsinformasjon. 

 Det er ønskelig at rapportens hovedkonklusjoner presenteres i en 

oppsummerende innledning. 

 Rapportens karakter av «aktivitetsrapport» for styret bør styrkes. 

 Det bes om at administrasjonen fremlegger en sak for styret hvor ulike 

modeller for aktivitetsrapportering til styrets drøftes. 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til virksomhetsrapporten med de merknader som 

fremkom gjennom styrets behandling. Administrasjonen bes fremlegge en sak 

for styret hvor ulike modeller for aktivitetsrapportering til styrets drøftes. 

 

 

S 04/14 KULTURHISTORISK MUSEUM - HISTORISK MUSEUM -  

 ENDRING AV NAMN PÅ BYGNINGER 

 Saksdokument: 

Drøftingsnotat av 24.01.14 fra avdelingsdirektøren. 

 

Avdelingsdirektøren orienterte. Det fremlagte drøftingsnotatet presenterte 

grunner for og mot en evt. navneendring fra «Historisk museum» til 

«Kulturhistorisk museum» for KHMs hovedbygg i Frederiksgate 2. Forslaget 

var kommet opp bl.a. utfra ønsket om å forebygge sammenblanding av 

navnene på institusjon og bygning, og for å styrke mulighetene for profilering 



av KHM. 

 

Vedtak: 

Styret finner ikke grunn til å foreta noen realitetsvurdering av forslaget om 

navneendring på nåværende tidspunkt. Styret ber om at saken tas opp på nytt 

som del av den bredere diskusjonen om konseptutvikling for Tullinløkka. 

  

 

          U.off. § 25 

S 05/14 TILSETTING AV MUSEUMSDIREKTØR 

 (Jfr. S 32/13) 

 Saksdokument: 

1. Saksfremlegg styreleder av 24.01.14. 

2. Stilling som direktør ved Kulturhistorisk museum. Anbefaling fra 

intervjugruppen. Tilleggsdokument. 

3. Opprinnelig forslag til innstilling fra intervjugruppen. 

4. Utvidet søkerliste. 

5. Kunngjøringstekst. 

6. Søknader m/CV’er. 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til intervjugruppens konklusjon og innstiller Håkon 

Piene Glørstad som ny museumsdirektør ved KHM. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Styret uttalte i tillegg: 

Styret ber rektor legge til rette for at den endelige behandlingen i 

universitetsstyret kan skje så raskt som mulig. 

 

            

S 06/14 OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITE I FORBINDELSE MED 

  PROFESSOROPPRYKK I ARKEOLOGI 

 Saksdokument: 

Fremleggsnotat fra kst. museumsdirektør av 27.01.14  

  

Styrets behandling: 

Det ble i møtet opplyst at fullmakten til oppnevning av sakkyndige komiteer 

for vitenskapelige stillinger er lagt til innstillingsmyndigheten, altså 

museumsdirektøren og ikke styret (jfr. Personalreglement for UiO, §5). Ved en 

inkurie har disse sakene likevel blitt fremlagt styret (tilsettingsorganet) for 

beslutning. Styret tok orienteringen til etterretning, men valgte likevel å 

realitetsbehandle foreliggende sak på grunnlag av museumsdirektørens 

saksfremlegg. Det legges heretter til grunn at saker om oppnevning av 

sakkyndige komiteer ikke fremlegges styret for behandling.   

 

Vedtak: 

Styret oppnevner følgende sakkyndige komite i forbindelse med søknad om 

opprykk til professor etter kompetanse for førsteamanuensis Frode Iversen. 
 



 Professor Jan Henning Larsen,  

Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

 

 Professor Frands Herschen  

Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. 

 

 Professor Birgitta Berglund  

Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet. 

 

Jan Henning Larsen oppnevnes som komiteens administrator og leder.  

 

  

 

EVENTUELT 

Ingen saker. 

 

 

 

 

Oslo, 19. mars 2014 

 

 

  Eilif Holte (s) 

                                      Styreleder 

                    Karl Kallhovd 

                                  Kst. museumsdirektør 


