
PROTOKOLL – MØTE NR. 4/15 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 
 

Møtet ble avholdt fredag 19. juni 2015 kl. 9:15 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet. 

 

Til stede: 

Medlemmer:  Eilif Holte (møteleder), Ole Jakob Sunde, Susan Braovac, Dagfinn  

   Skre, Marit Melhuus, Steinar Kristensen, Lars Madsen 

 

Fravær:  Kjersti Larsen, Amanda Schei 

 

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

   Aase-Nilsen (referent) 

 

Andre:   Overingeniør Bjarte Aarseth og student Fredrik Anfinsen deltok  

   under behandlingen av Sak S 22/15. 

 

Sakskart: 

 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 

 

A. Protokoll fra styremøtet 29.05.15: 

«S 17/15 Ny finansieringsmodell for KHM – status for oppfølging UiO og KD, UiOs 

budsjett 2016» 

Styremedlemmet Sunde fremmet forslag om tilføyelser til i teksten om styrets 

behandling. Styret ga sin tilslutning til dette. Den endelige versjonen er slik: 

 

«Styret drøftet situasjonen med utgangspunkt i museumsdirektørens innledning og 

saksnotat utdelt i møtet. Styret ser meget alvorlig på saken. Den foreslåtte 

tiltakspakken er gjennomarbeidet og rammen på NOK 4 mill. kr. i 2015 er nøktern. 

Styret anser ikke at KHM vil kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver om 

tiltakspakken avvises av UiO. Det var enighet om at planmessig oppfølging mot UiO-

ledelsen og UiO-styrets medlemmer må gjennomføres frem mot styremøtet 23. juni. 

Styret fastsatte tiltak, rollefordeling og fremdriftsplan for oppfølgingen frem mot 

UiO-styremøtet. Ny statusvurdering gjøres på neste KHM-styremøte 19. juni 2015.» 

 

Protokollen ble godkjent med denne endringen. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektør: 

 

a) Ny utstilling – «Ta det personlig» 

Museumsdirektøren orienterte: Utstillingen, som åpnet 17. juni, har blitt svært 

godt mottatt. Første oppsalg av boken, som presenterer mye av forskningen som 

ligger bak utstillingskonseptet, er allerede utsolgt. Utstillingen kan ha potensiale 

for utlån til andre museer. 

 



b) Tilbud om låm av utstilling – «Thrakergullet» 

Museumsdirektøren orienterte om tilbud om lån av stor og spektakulær utstilling 

av «Thrakergullet», som bl.a. har vært vist i Louvre. KHMs utstillingssaler er 

imidlertid for små til å ta imot utstillingen. En mulig løsning vil derfor være å vise 

utstillingen i et eksternt lokale evt. i samarbeid med andre museer. Styret er 

positiv til forslaget om visning i eksterne lokaler, og ber administrasjonen følge 

opp gjennom videre undersøkelse av mulige løsninger.  

 

c) Masterplan for UiO 

Museumsdirektøren og avdelingsdirektøren orienterte om forslaget til ny 

masterplan for UiOs eiendoms- arealutvikling i kommende 20-årsperiode. Planen 

skal sluttbehandles på UiOs styremøte 23. juni. I tillegg til utbyggingen av nytt 

vikingtidsmuseum på Bygdøy, gir dokumentet to svært viktige føringer for KHMs 

videre fysiske utvikling: 1) totalrenoveringen av Historisk museum skal 

gjennomføres fra 2020 og utover, 2) Økernbygget legges til grunn som permanent 

magasinlokaler for både KHM og NHM. Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET 

 

S 18/15  PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – 

STATUSRAPPORT PR. JUNI 2015 

 Saksdokument: 

 Statusrapport VIII fra KHM-adm. Til styret. 

 

 Museumsdirektøren og avdelingdirektøren orienterte om det pågående 

arbeidet i Statsbygg om kvalitetssikring av anslagene for byggekostnad pr. 

kvm. Arbeidet har blitt forsinket på grunn av ulike tilleggsbestillinger fra 

Kunnskapsdepartementet innen utløpet av juni. KD og Statsbygg vil 

presentere utredningen på et møte i prosjektrådet 24. juni. Dette innebærer 

at Kunnskapsdepartementet ikke vil kunne ta endelig stilling til grunnlaget 

for arkitektkonkurransen før august/september, og at utlysning av 

konkurransen først vil kunne skje i løpet av høst-2015. 

 

 Styret uttrykte bekymring og misnøye med de mange utsettelser som har 

påløpt i denne saken. Styret finner det også utilfredsstillende at UiO og 

KHM ikke har kunnet kommentere premisser og grunnlagsmateriale for 

Statsbyggs utredninger underveis i prosessen. Styret legger til grunn at 

dokumentene vil bli gjort tilgjengelige for UiO og KHM samtidig med 

oversendelsen til Kunnskapsdepartementet og at KHM gis anledning til å 

uttale seg om dokumentene før de er endelig og offentliggjøres. 

 

 Vedtak: 

 Styret tok statusrapporten til etterretning med de bemerkninger som 

fremkommer av protokollen. 

 



S 19/15 SAVING OSEBERG – STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2015 

 Saksdokument: 

 Statusrapport Saving Oseberg av 10.06.15 fra seksjonsleder Seksjon for 

samlingsforvaltning. 

 

 Museumsdirektøren redegjorde for den fremlagte statusrapporten. 

Prosjektet følger i hovedsak tidsplanene. Internasjonalt rettede 

rekrutteringsprosesser av nødvendig fagpersonale har tatt noe mer tid en 

forutsatt, og bidratt til moderate forskyvninger i noen av delprosjektene. 

Det arbeides med underlaget for søknaden til prosjektets fase 2. 

 

 Vedtak: 

 Styret tok statusrapporten til etterretning. 

 

 

ORDINÆRE SAKER 

 

S 20/15 UiOs BUDSJETT 2016, NY FINANSIERINGSMODELL FOR KHM 

– STATUS FOR PROSESS, VIDERE OPPFØLGING 

 Saksdokumenter: 

1. Fremleggsnotat av 11.06.15 fra museumsdirektøren og ass. 

museumsdirektør. 

2. Budsjettdokumenter UiOs styremøte 23. juni 2015, distribuert i 

dekanmøte 10. juni. 

3. Status for økonomien pr. 30. april 2015 - virksomhetsrapport 1. tertial 

2015. 

 

Museumsdirektøren og ass. museumsdirektør orienterte om oppfølgingen 

av budsjettsaken i perioden mellom dette og forrige styremøte, herunder 

møte med rektorat, ass. universitetsdirektør og økonomidirektør i uke 25. 

Det ble ikke gitt signal om oppfølging av fremlagte budsjettkrav for 2016, 

men svakhetene og utfordringene i KHMs nåværende finansieringsmodell 

ble for første gang åpent erkjent. En videre oppfølging og prosess rundt 

KHMs finansieringsutfordringer ble på dette grunnlag stilt i utsikt. UiO-

ledelsen ga også signal om at vakante nøkkelstillinger kunne besettes, selv 

om det p.t. ikke er dekning for dette i eksisterende langtidsbudsjett. 

 

Styret understreket viktigheten at den åpning som ble gitt i møtet med 

UiO-ledelsen aktivt utnyttes. Styret ber om at plan for sakens videre 

oppfølging fremlegges styret. Administrasjonen bes også starte 

forberedelsen av en styresak om evt. justeringer i ambisjonsnivået i 

«Strategi 2020» i fall bestrebelsene med styrking av 

finansieringsgrunnlaget ikke skulle lykkes. Styret understreket ellers 

viktigheten av at KHMs vanskelige økonomiske situasjon kommer enda 

tydeligere fram i de tertialvise virksomhetsrapportene. 

 



Vedtak: 

Styret tar museumsdirektørens orientering til etterretning. Styret finner 

særlig grunn til å vektlegge at det etter sakens siste utvikling foreligger 

entydige signaler fra UiOs ledelse om at svakhetene i KHMs 

finansieringsmodell er erkjent. Styret ber administrasjonen fremlegge en 

plan for KHMs videre oppfølging uavhengig av UiO-ledelsens nye 

signaler. Utgangspunktet for dette arbeidet vil være at det kan ligge 

betydelige utfordringer i oppfølgingen av den nylig vedtatte «Strategi 

2020», så lenge ikke spesifikke og forpliktende beslutninger om forbedring 

av finansieringsmodellen foreligger.  

Styret ber på dette grunnlag administrasjonen foreta en fornyet vurdering 

av målene og tiltakene i «Strategi 2020» m/delstrategier på bakgrunn av 

eksisterende økonomiske rammebetingelser og fremlegge evt. forslag om 

justeringer for behandling i styret. 

 

 

DRØFTINGSSAK 

 

U. Off. § 24.3 

S 21/15 ROS-ANALYSE VIKINGSKIPSHUSET 

  Saksdokumenter: 

1. Framleggsnotat av 11.06.15 fra avdelingsdirektøren. 

2. Oppfølging av ROS-analyse, planlagte tiltak EA i 2015 og 2016. 

3. Utdrag av ROS-analyse – «Kap. 9 Identifisering og vurdering av 

risikoreduserende tiltak». 

 

Avdelingsdirektøren orienterte om den utarbeidede ROS-analysen, og om 

prosessen for oppfølging av denne. Det er i løpet av inneværende vår 

frembrakt finansiering over Eiendomsavdelingens budsjett for hoveddelen 

av ROS-analysens tiltakspakke. Tiltakene er under planlegging og 

iverksetting. 

Styret ber administrasjonen arbeide videre med oppfølging av de tiltakene 

som foreløpig ikke har finansiering. 

 

Vedtak: 

Styret tok ROS-analysen for Vikingskipshuset til etterretning, og ga sin 

støtte til foreslåtte plan for oppfølging av anbefalte tiltak. 

 

 

S 22/15 «INVEN2s IDEKONKURRANSE 2015 – 1. PRIS TIL 3D- 

  VIEWEREN «ShareMy3D» - KONSEKVENSER OG VIDERE  

  OPPFØLGING 

Saksdokument: 

3D-dokumentasjon om særskilt satsningsområde ved KHM –  

konsekvenser og videre oppfølging. Notat fra museumsdirektøren og ass.  

museumsdirektør. 



 

Bakgrunn: 

Bjarte Aarseth (KHM) og Fredrik Anfinsen, programmereren som i  

samspill med KHM har utviklet 3D-vieweren «ShareMy3D», foretok  

visning av en video som demonstrerte 3D-viewerens brede  

anvendelsesområde. Vieweren gjør det mulig å foreta 3D-visning med  

svært høy oppløsning av scannende museumsgjenstander via normale  

browserprogrammer. 

 

Museumsdirektøren og ass. museumsdirektør orienterte om  

rettighetsavtalen som er inngått mellom Inven2, KHM og oppfinneren av  

3D-vieweren. Det er en rekke muligheter, og utfordringer, knyttet til den  

videre utnyttelsen av oppfinnelsen. Disse gjelder bl.a. rammene for 

anvendelse, finansiering og organisering/tilknytning. 

 

Styret ga en rekke kommentarer til sakens faktum, og til den videre  

oppfølging fra KHMs side. Styret ber styrelederen i samspill med  

administrasjonen forberede en egen sak for ny, snarlig behandling i styret.  

Styreleder og museumsdirektør, vurderer, og beslutter, om denne kan bero 

 til førstkommende ordinære styremøte 25. september, eller om det skal  

innkalles til ekstraordinært møte i slutten av august. 

 

Vedtak: 

Styret viser til kommentarer gitt i møtet og ber styrelederen i samspill med  

administrasjonen forberede en egen sak for ny, snarlig behandling i styret. 


