
PROTOKOLL FRA MØTE NR. 4/16 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 
 

Møtet ble avholdt fredag 17. juni 2016 kl. 8:30-11.30, St. Olavsgt. 29, seminarrommet. 

 

Til stede: 

Medlemmer:  Marit Melhuus (møteleder, for Eilif Holte), Christopher Prescott (for 

Marit Melhuus), Ellen Horn, Svein H. Gullbekk, Marianne Vedeler, 

Steinar Kristensen, Anette Sættem, Amanda Schei 

 

Fravær: Eilif Holte (styreleder), Knut Frydenlund 

 

Fra administrasjonen: Museumsdirektør Håkon Glørstad, Karl Kallhovd (med tale- og 

forslagsrett), Stina Mosling (referent). 

 

 

Sakskart:   

 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 13.05.16 (vedlegg). 

a) Tidspunktet for møtet endres til 8.30. Protokollen ble godkjent med den 

endringen.  
 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektøren 

 

a) Ledelsesvurdering KHM 1. tertial (vedlegg). 
Museumsdirektøren orienterte om rapporteringen for 1.tertial som var vedlagt 

styrepapirene.  

. 
b) Institusjonens tiltak for oppfølging av ARK-undersøkelsen (vedlegg) 

Museumsdirektøren orienterte om KHMs tiltak for oppfølging av arbeidsmiljø- 

og klimaundersøkelsen. En beskrivelse av tiltakene var vedlagt styrepapirene. 

Noen av de mest sentrale oppfølgingspunktene er tidspresset i deler av 

organisasjonen, økt synlighet og tilstedeværelse av KHMs ledelse og tydeligere 

oppfølging av KHMs mål og strategier i alle ledd.  

  

c) Vikingtiden lever. Orientering ved museumsdirektøren. 
Museumsdirektøren orienterte fra anskaffelsen av filmproduksjonsselskap til å 

lage film om vikingtiden som KHM skal benytte i formidlingssammenhenger. Det 

er nå pekt ut tre finalister som det forhandles videre med. Kontrakten skal 

signeres i slutten av juni. Museumsdirektøren tar sikte på å presentere 

vinnerutkastet på neste styremøte. Museumsdirektøren tar opp med styreleder om 

saken skal videreføres som fast rapporteringssak eller ikke.   
 

d) Status fornying av 1. etg. Historisk museum og Kollapsutstillingen ved 

rådgiver Peter Bjerregaard 
Utstillingsrådgiveren presenterte konseptutkastet til nye utstillinger i  

1.etg. i Historisk museum som har undertittelen: «human beeings in an 

unpredictable world». I desember 2016 åpner utstillingen «Kollaps» i en av 

salene i 1.et og dette utstillingskonseptet ble presentert spesielt.  

 

 

 

  

 



 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET 

 

 

S 21/16 SAVING OSEBERG 

  Status som ved styrets møte fredag 13. mai. 

 

S 22/16 VIKINGTIDSMUSEET  

Status som ved styrets møte fredag 13. mai. KHM skal tilsette en egen 

prosjektleder for utviklingen av utstillinger i det nye museet. Det jobbes nå 

med stillingsbeskrivelse og kvalifikasjonskrav for stillingen.  

 

 

ORDINÆRE SAKER 

 

 

S 23/16 STRATEGISK KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN  

  Saksdokument: 

1. Fremleggsnotat av 08.06.16 fra ass. museumsdirektør. 

2. Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for KHM 2016-2020. 

3. Referat fra drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene 14. juni (delt 

ut i møtet). 

   

Museumsdirektøren orienterte om prosessen. I løpet av arbeidet har det blitt 

identifisert mange tiltak som er tatt vare på og som skal brukes i det videre 

tiltaksplanarbeidet. Direktøren orienterte også om resultatet av drøftingsmøtet 

med tjenestemannsorganisasjonene 14.juni og delte ut referatet fra dette møtet 

(vedlegg).  

.   

Direktøren varslet at det var ønskelig med følgende endringer til det fremlagte 

dokumentet på bakgrunn av drøftinger/ tilbakemeldinger i etterkant av at saken 

ble sendt ut til styret: 

 Under «Det samfunnsengasjerte museum» og «rekruttering» ønsker 

direktøren å tilføye: «Utrede behov for rekruttering innen digital 

dokumentasjon».  

 Tydeliggjøre forvaltningsoppgavene mer ettersom det er store 

oppgaver som må løses på dette området i årene som kommer 

 Tilføye innholdsfortegnelse 

 Tilføye dato og besluttet versjon på tittelbladet.  

 

HR-sjef Stina Mosling presenterte et forslag til milepælsplan for høstens 

arbeid med tiltaksplanene. Planen er å fremlegge tiltaksplanen for rekruttering 

for styret 23.9. Tiltaksplanene for mobilisering og utvikling av kompetanse er 

planlagt fremmet for styret 4.11. Når det gjelder de to sistnevnte planene, 

ønsket museumsdirektøren å få styrets tilbakemelding på om de ønsker å få 

planene opp til beslutning i styret eller om de kan besluttes av direktøren. 

Styrets tilbakemelding var at de ønsket å vurdere dette etter å ha sett 

tiltaksplanen for rekruttering.  

 

Styret sluttet seg til de foreslåtte endringene og ønsket å føye til følgende 

tilleggsendringer i dokumentet: 

 Tydeliggjøre og omskrive tredje punkt under «utvikling» i 

«Læringsmuseet» 



 Under «Det grensesprengende museum»- rekruttering: Erstatte «Ved 

nyrekruttering i vitenskapelige stillinger skal søkernes vitenskapelige 

produksjon siste fem år normalt tillegges særskilt vekt» med 

«Prioritere rekruttering av forskere/ vitenskapelig personale  med 

potensiale og aktiv publikasjonsprofil». 

 Inkludere et tydeligere mangfoldsperspektiv i dokumentet. Ønskelig at 

museet bestreber seg på å nå flere grupper i befolkningen gjennom sin 

formidlingsvirksomhet og gjennom rekruttering.  

 

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til den fremlagte strategiske kompetanse- og 

rekrutteringsplanen med kommentarer og endringsforslag avgitt i møtet. 

   

 

 

EVENTUELT 

Ingen saker til eventuelt 

 

 

 

Oslo, 22. juni 2016 

 

Marit Melhuus (s) 

fung. styreleder                      Håkon Glørstad 

                                         Museumsdirektør 


