
PROTOKOLL - MØTE NR. 2/15 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 
 

Møtet ble avholdt fredag 13. mars 2015 kl. 9:15-13.00 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet. 

 

Til stede: 

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

Larsen, Vegard Vike (for Steinar Kristensen), Lars Madsen  

 

Fravær: Susan Braovac, Dagfinn Skre, Amanda Schei  

 

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

Aase-Nilsen (referent). 

 

Prosjektleder/seksjonssjef  Torunn Klokkernes deltok under behandlingen av Sak S 09/15. 

 

Sakskart: 
 

 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 05.02.15.  

 Protokollen ble godkjent.  

 

 

B. Orienteringssaker: 
 

a) KHMs budsjettinnspill UiO 2016, prioriterte tiltak - oppfølging av 

styrevedtak om budsjett 2015-19 og årsplan 2015-17 (vedlegg): 

Museumsdirektøren og ass.museumsdirektør orienterte om forslag til 

prioriterte tiltak i KHMs budsjettinnspill 2016 (frist 20.03.15). 

Tiltakspakken for styrking av KHMs finansielle grunnlag har aller høyest 

prioritet. I tillegg kommer mva-kompensasjon, forprosjekt Schreinerske 

samlinger, finansieringsbehov Økernutbygging og HM-oppussing. 

Styret ga sin støtte til fremlagte forslag til prioriteringer, og til viktigheten 

av å legge ekstra stor tyngde bak punktet om KHMs finansielle grunnlag. 

Oppnår en ikke gjennomslag for dette, må grunnlaget for KHMs videre 

drift, herunder satsingene i de nylig vedtatte strategidokumenter, vurderes 

på nytt. Saken må da fremlegges som hastesak for styret, evt. i form av et 

ekstraordinært styremøte. 
 

b) Status Økernprosjektet - nye kostnadsanslag, forsinket fremdrift 

(vedlegg): 

Avdelingsdirektøren orienterte om overskridelsen av budsjettrammen for 

Økernombyggingen, og om forskyvningen av tidspunktene for 

ferdigstillelse og driftsstart i de nye lokalene. Det legges til grunn at 

restfinansieringen av ombyggingsprosjektet kommer på plass over EAs 

budsjett for 2016. Etter avtale med EA disponeres tilgjengelige 

budsjettressurser 2015 til gjennomføring av nødvendige brannsikrings- og 

ROS-tiltak samt til tilrettelegging for flytting av det arkeologiske 



feltpersonalet ved årsskiftet 2105/16. EA er også i samtaler med utleieren, 

Union AS, om leiekontraktens varighet og om leiebetingelsene. Styret har 

til nå lagt til grunn et mellomlangt tidsperspektiv (2025-30) for KHMs 

tilstedeværelse i Økernbygget. Sakens seneste utvikling gjør det 

nødvendig at dette spørsmålet vurderes på nytt i et bredere perspektiv. 

Styret ber derfor om at administrasjonen forbereder en sak for neste 

styremøte der det fremlegges en vurdering av Økernbyggets plass i KHMs 

overordnede lokaliseringsstrategi. 
 

c) Fremtidig bruk av Tullinløkkaområdet - regjeringens nye KVU-oppdrag 

til Statsbygg (vedlegg) 

Museumsdirektøren orienterte om utredningsoppdraget for Tullinløkka-

området som regjeringen har gitt Statsbygg. Arbeidet, som vil ha form av 

en konseptvalgsutredning (KVU), vil kunne legge avgjørende føringer for 

KHMs og UiOs fremtidige bruk av Tullinløkka. Det ble også orientert om 

rektors, museumsdirektørens og jur.fak.-dekanens artikkel i Aftenposten 

4. mars 2015 om UiOs planer og visjoner for Tullinløkka-området. Et av 

elementene i disse er beredskapen til å disponere Nasjonalgalleriet for 

utstillings- og formidlingsformål i regi av KHM, dersom de aktuelle 

aktører og interessenter skulle anse dette som en interessert løsning. Styret 

tok orienteringen til etterretning, og ba om at det blir holdt orientert om 

sakens videre utvikling. 

 

d) KHM-planer for Historisk museum på kort og mellomlang sikt - rapport 

fra møter med EA-ledelsen 

Avdelingsdirektøren orienterte om møte med EAs planseksjon om 

utredning av ombyggingsbehov for nye utstillinger og kafe/restaurant i 

Historisk museums 1. etg. Det er satt av 0,5 mill. kr. til utredningen i 2015. 

KHM legger til grunn at budsjettmidler til selve ombyggings-

/oppussingsarbeidene kommer på plass i 2016. Styret tok orienteringen til 

etterretning. 

 

e) Risikoanalyse for Vikingskipshuset (ROS-analyse) - anbefalte tiltak, status 

for oppfølging 

Avdelingsdirektøren orienterte om pågående samarbeid med 

Eiendomsavdelingen for avklaring og prioritering av sikringstiltak i 

samsvar med ROS-analysen. Forslaget til endelig tiltakspakke fremlegges 

styret til orientering. 

 

f) «Vikingtiden lever» - fremdrift og status sponsorprosjekt med Viking 

Cruise 

Museumsdirektøren orienterte om pågående arbeid med forberedelse av 

anbudsrunden for filmoppdraget. Det er utfordringer knyttet til den 

innkjøpsrettslige håndteringen av saken. Dette har resultert i at prosjektet 

har fått forsinket fremdrift. Styret ber om løpende orientering på de 

kommende styremøtene. 

    

 

 

 



FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET  

 
 

S 08/15 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – 

STATUSRAPPORT PR. MARS 2015 

Saksdokument: 

  Statusrapport-VI fra KHM-adm. til styret. 

   

  Avdelingsdirektøren orienterte om pågående prosess for kvalitetssikring av 

  anslagene for byggekostnad pr. kvadratmeter. Arbeidet, som skjer i regi av 

  Statsbygg på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, har resultert i at  

  kunngjøringen av arkitektkonkurransen har blitt noe forsinket. Det legges til 

  grunn at konkurransen kan kunngjøres senest innen sommeren. 

    

  Styret tok statusrapporten til etterretning, men ba om at KHM i samarbeid med 

  EA gis mulighet til å påvirke premissene for Statsbyggs kvalitetssikrings-  

  arbeid. Styret ba også om at administrasjonen utarbeider en spesifisert  

  fremdriftsplan for VTM-prosjektet i hele perioden frem til åpningen av det nye 

  museet. Planen, som må integrere hovedtiltak og milepæler for både  

  Statsbygg, UiO og KHM, utarbeides i samarbeid med UiO og Statsbygg med

  grunnlag i den endelige kunngjøringsdatoen for arkitektkonkurransen. 

Vedtak: 

  Styret tok statusrapporten til orientering med de merknader som fremkom i 

  møtet. 

 

S 09/15 SAVING OSEBERG - RAPPORT PR. MARS 2015 

  Saksdokument: 

  PowerPoint-presentasjon i møtet ved prosjektleder. 

 

  Prosjektleder Saving Oseberg orienterte om status for prosjektet: 

 SO-prosjektets referanse- og styringsgruppe gjennomførte møter i 

begynnelsen av februar. Det kom svært gode faglige tilbakemeldinger 

på prosjektets arbeid. 

 Endringene i UiOs tolkning av museumsmomsbestemmelsene  i mva-

loven kan få negative konsekvenser for prosjektets økonomiske 

rammebetingelser. 

 Arbeidet med 3D-skanning går etter planen. 

 SO-prosjektet har midler ut 2016. Det må i 2016 søkes nye midler til 

prosjektets fase 2 fra 2017. Prosjektet vil da bevege seg fra det 

laboratoriemessige til arbeid med pilotering av løsninger. 

 

  Vedtak: 

  Styret tok SO-prosjektlederens presentasjon til orientering. 

 

 

ORDINÆRE SAKER 

 

S 10/15 DELSTRATEGI FORSKNING OG DELSTRATEGI UTSTILLINGER-

DELSTRATEGIER TIL «STRATEGI 2020 FOR KHM» - NY OG 

ENDELIG BEHANDLING 



  Saksdokumenter: 

 1. Revidert fremleggsnotat av 08.03.15 fra museumsdirektøren. 

 2. Fremleggsnotat av 22.01.15 fra museumsdirektøren. 

 3. KHM Forskningsstrategisk og utstillingsstrategisk plan 2020. 

  

 Bakgrunn: Delstrategiene for forskning og utstillinger ble første gang fremlagt 

for behandling på styremøtet 5. februar 2015. Styret ba i møtet om at det før 

endelig behandling ble foretatt presiseringer av ansvars- og styringslinjene 

mellom råd, seksjonsledere og institusjonsnivå i strategiene. For 

utstillingsstrategien ble det bedt om tydeliggjøring av det nye 

Vikingtidsmuseets plass i utstillingsstrategien.  

 Museumsdirektøren redegjorde for endringene som var blitt foretatt på 

grunnlag av styrets merknader, og ba om tilslutning til de nye reviderte 

versjonene av strategiene. 

 

 Vedtak:  

 Styret gir sin tilslutning til de fremlagte reviderte forslag til 

forskningsstrategisk og utstillingsstrategiske planer, med kommentarer og 

endringsforslag 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 8. januar 2015. 

 

 

S 11/15 STYRETS ROLLE I TILSETTINGSSAKER - ANSVAR, MYNDIGHET 

OG PROSEDYRER (utsatt fra møte 24.09.14, 07.11.14 og 05.02.15) 

  Saksdokumenter: 

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» 

 

  Bakgrunn: I tråd med styrets ønske utarbeidet administrasjonen høsten 2014 et 

  notat med forslag til presiseringer av rollefordelingen mellom   

  museumsdirektør og styre ved tilsetting i vitenskapelige stillinger og  

  lederstillinger der det stilles krav om førstestillingskompetanse.   

  Hovedelementer i forslaget er: 

 Vedtak om kunngjøring av vitenskapelige stillinger fattes av styret på 

grunnlag av en fremlagt betenkning. 

 En behovsanalyse skal være grunnlagsdokument for vedtak om 

utlysning av lederstillinger der styret er tilsettingsmyndighet. 

 Museumsdirektøren utformer selv utlysningstekst og foretar 

kunngjøring innenfor disse rammer. 

  Behandlingen av forslaget har, grunnet tidsnød, blitt utsatt flere ganger. Som 

  del av sakens underlagsmateriale har det også forelagt et notat som beskriver 

  ansvars- og myndighetsfordelingen innad i museet og mellom KHM og UiOs 

  sentrale ledelsesnivå, slik dette er fastsatt i lov, reglement og instruksverk. 

  Museumsdirektøren presiserte at aktuelle sak innbefatter to ulike   

  saksfelter: a) Det konkrete forslag til presisering av prosedyren ved  

  kunngjøring og tilsetting i vitenskapelige stillinger (som kan foretas innenfor 

  rammen av eksisterende regelverk), og b) en bredere debatt om   



  universitetsmuseenes styringsformer og om fullmaktsfordelingen mellom  

  UiO-sentralt og KHM-ledelsen. Den siste er også aktualisert av UiOs  

  pågående prosess rundt rapporten fra det internasjonale «Strategic Advisory 

  Board» (SAB). Museumsdirektøren ba styret ta stilling til nevnte to saksfelter 

  som separate saker, og å vurdere spørsmålet om behovet for en gjennomgang 

  av KHMs styringsformer som en sak for seg. 

     

  Vedtak: 

  1) Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til presiseringer av ansvar,  

  myndighet og prosedyrer ved styrets behandling av tilsettingssaker. 

  2) Styret ber om at administrasjonen forbereder en bredere sak om  

  universitetsmuseenes styringsformer og om fullmaktsfordelingen mellom  

  UiO-sentralt og KHM-ledelsen, og fremlegger denne for behandling innen 

  utløpet av 2015. 

 

 

 

EVENTUELT 

 

IDF-møter før styremøtene - museumsdirektøren orienterte: 

I samsvar med hovedavtalen og tilpasningsavtalen for UiO holdes det forut for hvert 

styremøte «Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter» (IDF-møter) mellom KHM-

ledelsen og KHMs lokale tjenestemannsorganisasjoner. Møtene holdes i perioden mellom 

utsending av styrepapirene og selve styremøtet, normalt 2-3 dager før styremøtet. I tråd med 

gjeldende regler skal det for de av styresakene som gjelder drøftinger og forhandlinger 

utarbeides hhv. referat eller protokoll. For informasjonssakene utarbeides det ikke referat. 

Referatene/protokollene skal følge styresakene, og derfor utarbeides tidsnok til at de kan 

distribueres styret i selve styremøtet. Nevnte ordning har tidligere ikke vært konsekvent 

praktisert. Fra og med aktuelle styremøte iverksettes ordningen som fast rutine. Referat fra 

drøftingssakene i IDF-møtet 10. mars 2015 ble i tråd med dette delt ut i møtet. 

 

 

 

Oslo, 15 april 2015 

 

 

    Eilif Holte 

                                      Styreleder 

                    Håkon Glørstad 

                                  Museumsdirektør 


