
Kulturhistorisk museum Notat 
 
 

 

 

PROTOKOLL - MØTE NR. 2/16 I  KULTURHISTORISK MUSEUMS  

STYRE 
 

Møtet ble avholdt torsdag 8. april 2016 kl. 9:15-12.30, Vikingskipshuset, Saving Oseberg-

paviljong. 

 

Til stede: 

Medlemmer:  Eilif Holte (møteleder), Marit Melhuus, Ellen Horn, Svein H. Gullbekk, 

Marianne Vedeler, Steinar Kristensen, Anette Sættem  

 

Fravær: Knut Frydenlund, Amanda Schei  

 

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 styremøtet 08.04.16 (vedlegg). 

 Protokollen ble godkjent. 

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren 

  

a) Besøkstall totalt 2015 - Vikingskipshuset og Historisk museum (vedlegg) 

 Museumsdirektøren orienterte om besøkstallene for 2015. Med et samlet 

 besøkstall på 520387, hvorav 448006 på Vikingskipshuset og 72381 på Historisk 

 museum, ble 2015 et rekordår. Den samlede økningen fra 2014 var på 

 13%. Tendensen til økning fortsetter i 2015. Styret uttrykte stor tilfredshet med 

 besøkstallsøkningen. Styret ba om at besøkstallene, inkl. trender over tid i 

 besøkstallsutviklingen, for fremtiden presenteres i en mer oversiktlig grafisk 

 form. 

 

b) Referat fra dialogmøte mellom UiOs museer og Kunnskapsdepartementet 

(vedlegg). 

 Museumsdirektøren orienterte om dialogmøtet mellom Kunnskapsdepartementet 

 og UiOs to museer (NHM og KHM) 5. november 2015. Mye positive 

 tilbakemeldinger fra KD om KHMs arbeid. KD bekreftet i møtet at 

 ekstratildelingen på 10 mill. kr. til universitetsmuseene over statsbudsjettet for 

 2016 kan benyttes til inndekning av den dokumenterte underfinansieringen av 

 museenes forvaltningoppgaver. 
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c) Internasjonal konferanse ved KHM 29. mars - 2. april 2016, Computer 

Applications in Archaeology (CAA) 2016 (vedlegg). 

Musemsdirektøren og styremedlemmet Kristensen orienterte om den store CAA-

konferansen, som KHM var vertskap for i mars/april. Arrangementet ble svært 

vellykket. Støtten fra UiO-sentralt/Eiendomsavdelingen, gjennom utlån av UiO-

bygninger i sentrum og bistand til vakthold og teknisk gjennomføring, bidro 

sterkt til den vellykkede gjennomføringen av konferansen. 

 

d) Arbeidsmiljøundersøkelse (Ark) ved KHM november/desember 2015 – 

orientering om hovedfunn og prioriterte oppfølgingspunkter på museumsnivå 

(vedlegg ettersendes). Utsettes til neste styremøte. 

 

e) Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for KHM - status for prosess 

(vedlegg). 

 Assisterende museumsdirektør orienterte om status for arbeidet med kompetanse- 

 og rekrutteringsplanen, og for justeringer i tidsplanen for prosessen. Styret vil i 

 sitt junimøte få fremlagt for endelig behandling den overordnede kompetanse- og 

 rekrutteringsstrategien samt en tiltaksplan for rekruttering/anskaffelse av ny 

 kompetanse. Tiltaksplanene for mobilisering og utvikling av dagens 

 kompetansebeholdning samt arbeidet med revidering av stillingsplanene vil 

 foregå høst 2016/vår 2017. Styret tok orienteringen til etterretning, og ba om at 

 en kort statusrapport også ble fremlagt på styremøtet 13. mai.  

 

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET 

 

S 08/16 SAVING OSEBERG – FORELØPIG SLUTTRAPORT SENDT KD I  

  FORBINDELSE MED SØKNAD FOR SAVING OSEBERG FASE II 

  Saksdokument: 

  Rapport til Kunnskapsdepartementet og ledelsen ved UiO, januar 2016 

  Styret uttrykte tilfredshet med de gode faglige resultatene fra fase I, og understreket 

  viktigheten av at det nå blir sikret finansiering for den nødvendige utprøvingen av 

  innovasjonene i fase II (se Sak S 12/16). 

  

Vedtak: 

  Styret tar statusrapporten til etterretning. 

 

S 09/16 VIKINGTIDEN LEVER - STATUSRAPPORT   
Saksdokument: 

1. Saksframlegg fra museumsdirektøren til drøfting 

2. Framdriftsplan 

3. Visjonsdokument 
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  Museumsdirektøren orienterte om status, fremdriftsplan og visjon for   

  for arbeidet med filmene. Det løper nå en fasedelt anbudsprosess innenfor rammene 

  av UiOs innkjøpsregleverk. Prosessen styres av en egen prosjektleder og   

  prosjektgruppe ved KHM. Filmproduksjonen er muliggjort av et sponsorbidrag på 10 

  mill. kr. fra rederiet «Viking Cruises». Styret understreket viktigheten av at høye 

  faglige standarder ligger til grunn for filmproduksjonen, og at museets egne  

  forskningsmiljøer innen vikingtid gis en sentral plass som faglige rådgivere  

  for prosjektet. Styret fant det derfor nødvendig å be om at prosjektets krav til  

  fagkompetanse ble tydeliggjort, og at administrasjonen kommer tilbake til dette  

  allerede på styremøtet 13. mai. Styret ba også om at det i de ulike    

  prosjektdokumentene entydig fremgår at KHMs avtale er inngått med selskapet  

  «Viking Cruises». 

   

  Vedtak: 

Styret tar statusrapporten og framdriftsplanen til orientering og ber 

administrasjonen følge opp prosjektet på bakgrunn av de kommentarene som 

framkom i møtet. Styret ber administrasjonen legge fram en sak på førstkommende 

styremøte som tydeliggjør kompetansekravene i prosjektet.  

 

 

S 10/16 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY - STATUSRAPPORT 

PR. MARS 2016 

Saksdokument: 

Prosjektrapport XII. fra KHM-adm. til styret. 

  Avdelingsdirektøren orienterte om status for prosjektet. Juryen for   

  arkitektkonkurransen har avsluttet sitt arbeid. En pressekonferanse med presentasjon 

  av vinnerne av konkurransen vil bli holdt på Vikingskipshuset 12. april; samtidig 

  åpnes det på VSH en egen utstilling av vinnerprosjektene og av prosjekter med  

  «innkjøp» og «hederlig omtale». Internt ved KHM arbeides det med utvikling  

  av et felles mandat, og en organisasjonsmodell, for museets egen oppfølging av  

  prosjektprogrammet. Saken vil bli fremlagt for behandling på styrets møte 13. mai. 

  Det nye museet på Bygdøy vil ha konsekvenser for organisering, bemanning og  

  finansiering. Museumsdirektøren informerte om UiO-ledelsens beredskap til  

  nærmere drøfting av dette, og om planene for et møte om saken i løpet av juni  

  måned. 

 

Vedtak: 

  Styret tar statusrapporten til etterretning. 
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ORDINÆRE SAKER 

 

S 11/16 KHMs FINANSIELLE RAMMEBETINGELSER - STATUS FOR TILTAK 

RETTET MOT UIO OG KD - VEIEN VIDERE   

  Saksdokumenter: 

1. Drøftingsnotat av 29.03.16 fra assisterende museumsdirektør.  

2. Brev av 08.01.15 fra KHM til UiO-ledelsen om forutsetninger for KHMs 

langtidsbudsjett 2015-2019. 

  Museumsdirektøren og ass.museumsdirektør redegjorde for de tre parallelle linjene i 

  arbeidet med styrking av museets økonomi: 

a) Styrking av basisbevilgningen over UiOs budsjett - opp på 60% finansiering 

av basisdriften over UiO-bevilgningen. 

b) Finansiering av fase II av Saving Oseberg-prosjektet over 

Kunnskapsdepartementets budsjett. 

c) Styrket finansiering over Kunnskapsdepartementets budsjett av museets 

oppgaveportefølje innen kulturminneforvaltningen. 

  KHM har langt på vei fått gjennomslag hos UiO-ledelsen for sin beskrivelse av  

  museets finansielle rammebetingelser. Skal en lykkes i det lange løp, er det viktig at 

  en lykkes med å holde de tre linjene strengt adskilt. KHM har gjennom   

  nedbemanning og stram økonomisk styring, og som følge av inntektsøkning fra  

  billett- og butikksalget, fått økt økonomisk handlekraft de siste årene. Det er viktig at 

  denne nye handlekraften ikke benyttes til kortsiktige løsninger på KHM-økonomiens 

  strukturelle feil, men til prosjektutvikling på utstillings-/formidlingsområdet og til  

  fornuftige investeringer og engangstiltak. Styret uttrykte støtte til de fremlagte  

  premisser og analyser, og til museumsledelsens oppfølging av arbeidet med styrking 

  av KHMs finansielle grunnlag.  

 

  Vedtak: 

 Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte fremgangsmåte, med de kommentarer  

 som fremkom gjennom styrets behandling. 

 

 

S 12/16 SAVING OSEBERG FASE II – PROSJEKT-, BUDSJETT OG 

BEMANNINGSPLAN 

  Saksdokumenter: 

  1. Saksframlegg av 30.03.16 ved museumsdirektøren 

  2. Brev av 07.03.16 fra UiO til KD om SOII 

  3. Prosjektplan Saving Oseberg, fase II med budsjett 

4. Bemanningsplan Saving Oseberg, fase II  

  Bakgrunn: Finansieringen av Saving Oseberg, fase II må på plass senest fra årsskiftet 

  2016/17. UiO v/rektor sendte i mars i år en omfattende søknad til    

  Kunnskapsdepartementet med sikte på finansiering over statsbudsjettet for 2017. 
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  Museumsdirektøren redegjorde for de ulike alternativene til ordinær KD-  

  finansiering, herunder ulike modeller for direkte UiO- og/eller KHM-finansiering. 

  Styret la til grunn at nødvendig finansiering kommer på plass over statsbudsjettet for 

  2017, men gir sin støtte til at planlegging og budsjettering for oppstart fra årsskiftet 

  2016/17 foretas uavhengig av den endelige avklaringen av dette. 

   

  Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til de framlagte planene for Saving Oseberg fase II og ber 

administrasjonen arbeide videre mot UiO og Kunnskapsdepartementet for å sikre 

videre finansiering. Styret ber om at administrasjonen sørger for at alle nødvendige 

forberedelser for oppstart av SOII i januar 2017 finner sted.  

 

 

S 13/16 BEVILGNING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OG 

UNDERKAPASITET I KULTURMINNEFORVALTNINGEN – 

BETENKNING OM UTLYSNING AV SEKS FASTE STILLINGER  

  Saksdokumenter: 

  Fremleggsnotat av 31.03.16 fra assisterende museumsdirektør. 

  Assisterende museumsdirektør orienterte om den foreliggende plan for kunngjøring 

  av 6 stillinger for inndekning av deler av KHMs underkapasitet i    

  kulturminneforvaltningen. Stillingene gjelder 3 førsteamanuensistillinger innen  

  arkeologi, en magasinforvalterstilling ved Arkeologisk seksjon og to   

  konservatorstillinger ved Seksjon for samlingsforvaltning. Fremleggsnotatet  

  innbefattet også betenkning for de vitenskapelige stillingene. Stillingene   

  forutsettes finansiert av de 5 mill. kr. som UiO har mottatt som varig styrking av  

  universitetsmuseene over statsbudsjettet for 2016. UiO har ennå ikke besluttet at hele 

  potten på 5 mill. kr. skal tildeles KHM, men administrasjonen foreslår at en slik  

  beslutning legges til grunn for sakens videre oppfølging. Styret gir sin tilslutning til 

  at stillingene kunngjøres i henhold til fremlagte plan, herunder forutsatte   

  finansieringsløsning. Styret ba ellers om at det i betenkningen og    

  kunngjøringsteksten for førsteamanuensisstillingene kommer inn en presisering om 

  at disse skal bidra til å styrke den forskningsbaserte forvaltningen.   

 

  Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til utlysning av seks stillinger for å styrke 

kulturminneforvaltningen og fremlagte betenkning for tre vitenskapelige stillinger, 

med de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling. Styret ber om at det 

i betenkningen og kunngjøringen for førsteamanuensisstillingene kommer inn en 

presisering om at disse skal bidra til å styrke den forskningsbaserte forvaltningen.   
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TILSETTINGSSAKER 

 

U. off. § 25 

S 14/16 TILSETTING I STILLING SOM POST. DOC I 15/6685 SAVING   

  OSEBERG-PROSJEKTET 

  Saksdokumenter: 

  1. Innstilling av 14.03.16 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 og tilbyr Susan Braovac 

stilling som post.doc. ved Saving Oseberg-prosjektet. Dersom Braovac takker nei til 

stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, Juan Peris-Vicente.  

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

   

 

EVENTUELT 

 

Kunngjøring og bedømmelse av vitenskapelige stillinger og rekrutteringssstillinger: Styret ber 

administrasjonen komme tilbake med et forslag til retningslinjer for a) utforming av betenkninger 

og kunngjøringstekster, og b) gjennomføring av sakkyndig bedømmelse av vitenskapelige stillinger 

og rekrutteringsstillinger. 

 

 

 

Oslo, 2. mai 2016 

 

 

 

Eilif Holte (s) 

Styreleder         Håkon Glørstad 

          Museumsdirektør  


