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PROTOKOLL - MØTE NR. 1/15 I  KULTURHISTORISK MUSEUMS  

STYRE 
 

Møtet ble avholdt torsdag 5. februar 2015 kl. 9:30-13.00 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet. 

 

 

Til stede: 

Medlemmer:  Eilif Holte (møteleder), Marit Melhuus, Kjersti Larsen, Dagfinn Skre, Steinar 

Kristensen, Vegard Vike (for Susan Braovac), Amanda Schei 

 

Fravær: Ole Jakob Sunde, Lars Madsen  

 

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

Nilsen (referent). 

 

Tilsettingssaker skal behandles konfidensielt. 

 

Sakskart: 

 

 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 

 

A. Protokoll fra styremøte 12. desember 2015: 

 

Protokollen godkjent. 

 

 

B. Orienteringssaker:   
 

a) Besøkstall Historisk museum og Vikingskipshuset 2014 (vedlegg). 

Museumsdirektøren orienterte: Besøksstatistikken for 2014 viser en totaløkning 

i besøkstallene fra foregående år på 2,3%, hvorav 2% ved Vikingskipshuset 

(VSH) og 4,5% ved Historisk museum (HM). Oppgangen ved HM har 

sammenheng med utstillingen «Ja vi elsker frihet», mens økningen ved VSH 

skyldes flere besøkende i gruppene individuelt besøkende og familier. Styret tok 

orienteringen til etterretning. 
  

b) KHMs økonomi - oppfølging av styrevedtak 12.12.14 om budsjett 2015-19 og 

årsplan 2015-17 (vedlegg). 

Museumsdirektøren og ass. museumsdirektør orienterte om oppfølgingen av 

styrevedtakene 12.12.14 med utgangspunkt i KHMs brev av 08.01.15 til UiO-

ledelsen. I brevet presenteres en modell for styrking av KHMs 

grunnfinansiering, og en 3-årig opptrappingsplan for denne. Modellen vil bli 
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fremmet  på nytt i KHMs formelle budsjettinnspill for 2016 (frist 20.03.15). Det 

arbeides også med div. initiativ i regi av Universitets- og høgskolerådets 

museumsutvalg (UHRm) for å øke bevisstheten om  svakhetene i 

universitetsmuseenes finansieringsgrunnlag. Det ble i januar også holdt et møte 

mellom Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og 

universitetsmuseene om utredningen av finansieringen av univ.museenes 

oppgaver i kulturminneforvaltningen. Møtet var positivt, men det er usikkert 

hvilke følger det vil få. Styret utrykte støtte til administrasjonens oppfølging av 

saken. 
 

c) Nye mva-bestemmelser for universitetsmuseene - konsekvenser for KHMs 

økonomi (vedlegg). 

Ass. museumsdirektør orienterte om den endrede fortolkningen av mva-

bestemmelsene for museene, og om konsekvensene for KHM, NHM og UiO. 

KHM vil kreve at de reduserte fratrekksmulighetene kompenseres av UiO 

gjennom den ordinære budsjettprosessen. Det vil også bli arbeidet for at 

inngående mva på varer/ tjenester knyttet til univ.museenes 

utstillingsproduksjon fortsatt skal være fratrekksberettiget. Styret tok 

orienteringen til etterretning. 
 

d) Risikoanalyse for Vikingskipshuset (ROS-analyse) - hovedfunn, anbefalte tiltak, 

oppfølging. 

Avdelingsdirektøren orienterte om ROS-analysen for Vikingskipshuset som ble 

avgitt i januar 2015. Analysen foreslår en rekke tiltak for bedring av sikkerheten 

ved VSH. Tiltakene har et tidsperspektiv frem til sannsynlig åpning av nytt 

museumsanlegg 2019-20. KHM vil gjennomgå de foreslåtte tiltakene i 

samarbeid med eiendomsavdelingen, og foreslå prioriteringer og 

finansieringsmåte for disse. Styret vil bli orientert om den videre oppfølgingen 

av saken. Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

e) «Vikingtiden lever» - framdrift og status sponsorprosjekt med Viking Cruise 

Museumsdirektøren orienterte om fremdriften i prosjektet, herunder: 

- KHM har, som del av prosjektet, kjøpt rettighetene til «Saga-Oseberg»-

filmen (som dokumenterer prosjektet for bygging av kopien av 

Osebergskipet i Tønsberg). Filmen er råmateriale for filmene prosjektet selv 

planlegger å produsere. 

- Det vil bli utlyst anbudskonkurranse for produksjonen av filmer og øvrig 

formidlingsmateriale. 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

f) Regnskap KHM 2014 (vedlegg: ettersendes). 

Ass. museumsdirektør orienterte om det endelige regnskapet for 2014. Saken må 

sees i sammenheng med den større problematikken rundt KHMs økonomi, jfr. 
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Sak S 39/14 (Budsjett 2015 og Langtidsbudsjett 2015-19) og orienteringssak 

B.b. i dette møte. Regnskapet isolert viser et lavere underskudd enn prognosen 

ved 2. tertial 2014. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk under bundne 

avsetninger med overføring til neste år samt innsparingstiltak og svært stram 

økonomistyring i 3. tertial 2014. Styret stilte enkelte oppklaringsspørsmål. Styret 

tok regnskapet m/administrasjonens redegjørelse til etterretning.  
    

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET 
 

 

S 01/15 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – STATUSRAPPORT 

PR. JANUAR 2015 

Saksdokument: 

  Statusrapport-V fra KHM-adm. til styret. 

   

  Museumsdirektøren og avdelingsdirektøren orienterte:  

  Kunnskapsdepartementet har bedt Statsbygg om ekstra kvalitetssikring av anslått 

  byggekostnad. En konsekvens av dette vil være en viss forskyvning i tidspunktet for 

  utlysning av arkitektkonkurransen. Arbeidet i prosjektet vil imidlertid fortsette som 

  planlagt. Statsbygg vil arrangere folkemøte for befolkningen på Bygdøy 5. mars. 

   

Vedtak: 

  Styret tar statusrapporten til etterretning. 

 

 

S 02/15 SAVING OSEBERG - ÅRSRAPPORT 2014  

Saksdokument: 

  Årsrapport Saving Oseberg 2014 fra SO-prosjektleder til styret. 

 

  Museumsdirektøren orienterte: Prosjektet er stort sett i rute, men arbeidet med 3D-

  dokumentasjonen har tatt noe lenger tid enn beregnet. Det har blitt utviklet en ny og 

  svært interessant digital modell for presentasjon av 3D-dokumentasjonen via web. 

  Denne kan bli et svært nyttig redskap i fremtidig formidlingsarbeid. Det arbeides 

  også med å få på plass nødvendig juridisk og økonomisk sikring av rettigheterne 

  til nyvinningen. 

   

Vedtak: 

  Styret tar årsrapporten til etterretning. 
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ORDINÆRE SAKER 
 

S 03/15 STRATEGI 2020 FOR KHM - ENDELIG BEHANDLING 

 Saksdokumenter: 

 1. Fremleggsnotat av 22.01.15 fra museumsdirektøren 

 2. Endelig fremlegg - «Strategi 2020 for KHM» 

 

 Styrets behandling: 

 Styret var generelt positiv til forslaget til ny «Strategi 2020» for KHM, og ga sin 

tilslutning både til strategiens hovedpunkter og til dens struktur og disposisjon. Den 

nye strategien følger i stor grad malverket i UiOs strategi 2020. Et avvik fra dette er 

likevel kapittelet om «Det målbare museum», hvor KHM har valgt å samle de 

kvantifiserbare uttrykkene for planens mål og strategier. Det ble gitt kommentarer til 

enkeltpunkter i dokumentet. Styret ba administrasjonen innarbeide disse i den 

endelige versjonen av strategien. 

 

 Vedtak:  

 Styret gir sin tilslutning til fremlagte Strategi 202, med de kommentarer og 

endringsforslag som ble avgitt i møtet. Tilslutningen gis under forutsetning om at 

KHMs økonomiske situasjon avklares og forbedres i tråd med anbefalingene avgitt i 

museets brev til UiO den 8. januar 2015. 

 

 

S 04/15 DELSTRATEGI FORSKNING OG DELSTRATEGI UTSTILLINGER – 

DELSTRATEGIER TIL «STRATEGI 2020 FOR KHM» - ENDELIG 

BEHANDLING  

  Saksdokumenter: 

  1. Fremleggsnotat av 23.01.15 fra museumsdirektøren.  

  2. Delstrategi forskning 

  3. Delstrategi utstillinger 

 

  Museumsdirektøren orienterte om sammenhengen mellom Strategi 2020 og de to 

  delstrategiene. Han redegjorde også for prosessen bak utarbeidingen av de to  

  strategiene. Arbeidet med utforming av delstrategiene har hatt sin hovedbasis i  

  KHMs forsknings- og utstillingsråd, og med videre behandling og forankring i  

  ledergruppen og seksjonene.  

 

  Styrets behandling: 

  Styret hadde følgende merknader til de to fremlagte delstrategiene: 

 Forskningsstrategien: det er behov for tydeliggjøring av ansvars- og 

styringslinjene mellom forskningsrådet, seksjonslederne og institusjonsnivået. 

Dette gjelder både fullmaktene ved beslutning om forskningsprioriteringer og 
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oppgavene og rollene knyttet til forskningsledelse. Nevnte punkter bør klargjøres 

i en egen innledning til delstrategien. 

 Utstillingsstrategien: Det nye Vikingstidsmuseet på Bygdøy bøs gis en tydeligere 

og mer fremhevet plass i utstillingsstrategien. Forholdet mellom 

utstillingsstrategien, VTM-prosjektet og vikingstidsforskningen bør også komme 

tydeligere fram.  

 Begge strategiene: Det internasjonale perspektivet bør komme tydeligere fram. 

   

  Styret ba om at nevnte kommentarer ble innarbeidet i reviderte versjoner av de to 

  delstrategiene, og at disse ble fremlagt styret for ny behandling på førstkommende 

  styremøte. 

 

  Vedtak: 

  Styret viser til kommentarer gitt i møtet, og ber museumsdirektøren innarbeide disse 

  i reviderte versjoner av de to delstrategiene. De nye delstrategiene fremlegges styret 

  for ny behandling på førstkommende styremøte.  

 

 

S 05/15 STYRETS ROLLE I TILSETTINGSSAKER - ANSVAR, MYNDIGHET OG 

PROSEDYRER (utsatt fra møte 24.09.14 og 07.11.14) 

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. 

 

TILSETTINGSSAKER 

 (U. off. §25) 

 

S 06/15 TILSETTING I STILLING SOM POSTDOKTOR I aDNA – NY   

  BEHANDLING 

  Saksdokumenter: 

  1. Ny innstilling av 26.01.15 fra museumsdirektøren 

  2. Innstilling av 05.12.12 fra museumsdirektøren. 

  3. Kunngjøringstekst 

  4. Utvidet søkerliste 

  5. Revidert intervjunotat av 25.01.15  

  6. Intervjunotat av 29.11.14 

  7. Sakkyndig bedømmelse 

  8. Søknad med CV fra de innstilte 
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Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som 

postdoktor i aDNA, og tilsetter Maja Krzewinska i denne. Dersom Krzewinska skulle 

takke nei til stillingen, går tilbudet videre i samsvar med rangeringen i 

museumsdirektørens innstilling. 

 

S 07/15 TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS    

  I NORDISK ARKEOLOGI  
  Saksdokumenter: 

  1. Innstilling av 30.01.15 fra museumsdirektøren. 

  2. Kunngjøringstekst. 

  3. Utvidet søkerliste. 

  4. Intervjunotat. 

  5. Sakkyndig bedømmelse 

  6. Søknad med CV fra de innstilte. 

 

  Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som 

førsteamanuensis i arkeologi - steinalder, og tilsetter Per Åke Persson i denne. 

Dersom Persson skulle takke nei til stillingen, går tilbudet videre i samsvar med 

rangeringen i museumsdirektørens innstilling. 

 

EVENTUELT 

   

 Vararepresentant for styremedlem vitenskapelig ansatte: Ved professor Dagfinn Skres 

inntreden som fast styremedlem ut inneværende styreperiode, er det ingen 

vararepresentanter fra denne gruppen. Siden styreperioden utløper ved slutten av 

inneværende år (2015), finner styret det ikke nødvendig å gjennomføre en ressurskrevende 

prosess for valg av ny vararepresentant. 

 

 Museumsdirektøren orienterte at følgende artikler har blitt utarbeidet for avispublisering: 

o Kronikk om manglende finansiering av universitetsmuseene (KHM-direktør, NHM-

direktør og UiOs rektor): vil bli publisert i Klassekampen 

o Kronikk om Tullinløkka (av KHM-direktør og rektor): ligger til vurdering i 

Aftenposten. 

 

 

Oslo, 3. mars 2014 

     Eilif Holte 

     Styreleder 

         Håkon Glørstad 

         Museumsdirektør  


