
PROTOKOLL - MØTE NR. 3/16 I  KULTURHISTORISK MUSEUMS  

STYRE 
 

Møtet ble avholdt torsdag 13. mai 2016 kl. 8:30-12.30, St. Olavsgt. 29, seminarrommet. 

 

Til stede: 

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

Horn, Svein H. Gullbekk, Marianne Vedeler, Steinar Kristensen, 

Anette Sættem  

 

Fravær: Knut Frydenlund, Amanda Schei  

 

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

(referent). 

 

 

Sakskart:   

 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 08.04.16 (vedlegg). 

- Orienteringssak Ba: Feil årstall under «museumsdirektørens orientering», 

endres til: «Tendensen til økning fortsetter i 2016». 

- Sak S 09/16: Styret ber om at det i protokollen settes inn en setning som 

presiserer at aktuelle sak under etterforskning i Bergen ikke vedrører 

grunnlaget for inngåtte sponsorkontrakt mellom KHM og selskapet "Viking 

Cruises". Administrasjonen utarbeider forslag til tekst, og sender denne på 

godkjenningsrunde til styremedlemmene pr. mail. 

Protokollen godkjent med disse endringer. 

   

  Ad. Orienteringssak Bd: Oppfølgingen av KHMs arbeidsmiljøundersøkelse på 

 institusjonsnivå: utsettes til styremøtet 17. juni. 

   

B. Orienteringssaker fra assisterende museumsdirektør og avdelingsdirektøren: 

 

a) Konseptvalgundersøkelse Tullinløkka - orientering om KVU-rapport 

Statsbygg om fremtidig bruk av Tullinløkka (vedlegg). 

Avdelingsdirektøren orienterte om KVU-rapportens anbefaling av 

alternativet «Byuniversitet» som den mest egnede modell for fremtidig 

bruk av Tullinløkkaområdet. Et viktig element i modellen er KHMs 

overtakelse av Nasjonalgalleriet (NG). I den offentlige debatten som har 

fulgt i kjølvannet av Statsbyggs anbefaling, har KHM, etter nærmere 

avtale med UiO-ledelsen, levert oppklarende innspill om karakteren av 

utstillinger KHM ønsker å presentere i det nye NG. Styret tok 

orienteringen til etterretning. 

 

b) Ombygging Økern - orientering om avtale mellom UiO og utleier og 

prosjektets fremdrift. 

Avdelingsdirektøren orienterte om at endelig avtale mellom UiO og 

gårdeier om rammene for ombyggingsprosjektet og leiebetingelsene frem 

til 2029 var inngått. Dette innebærer at de prosjekterte 

ombyggingsarbeidene kan starte opp innen kort tid, og at de nye lokalene 

kan tas i bruk senest innen sommeren 2017. Styret ba om at det ble lagt 

opp til en befaring i de nye lokalene i løpet av kommende år, og at denne 



foretas i kombinasjon med et styremøte på stedet. 

 

c) Arkitektkonkurranse nytt vikingtidsmuseum - orientering om 

vinnerprosjektet «Naust». 

Avdelingsdirektøren viste en powerpoint med nærmere presentasjon av 

vinnerprosjektet og av viktige faktorer i juryarbeidet. Presentasjonen var 

utarbeidet av museumsdirektøren. 
   

d) Arbeidet med Kompetanse- og rekrutteringsplanen - status for prosessen 

primo mai (vedlegg). 

Assisterende museumsdirektør orienterte. Arbeidet med plandokumentene 

skjer med basis i KHMs ledergruppe. Det ble tidligere i vår orientert om 

mål, premisser og metodikk for prosessen i et eget allmøte for KHMs 

ansatte. Det gjennomføres IDF-møter med tjenestemannsorganisasjonene i 

henhold til Hovedavtalens og tilpasningsavtalens bestemmelser. I tråd med 

fastsatt fremdriftsplan vil styret på sitt møte 17. juni få fremlagt for endelig 

behandling den overordnede kompetanse- og rekrutteringsstrategien samt 

en tiltaksplan for rekruttering/anskaffelse av ny kompetanse. Styret 

understreket viktigheten av at KHM lykkes med prosessen, og at en evner 

å gjennomføre den på en måte som kommuniserer godt i organisasjonen. 
 

e) Publikumstiltak, nye og pågående prosjekter ved VSH - status før ny 

hovedsesong 2016. 

Avdelingsdirektøren orienterte om viktige planer og hendelser ved VSH 

inneværende og kommende sesong 

- Omsetningsøkningen fra billett- og butikksalget fortsetter å øke. 

- Nytt eksternt bagasjebygg for besøkende er under prosjektering fra EA. 

Planlagt åpning vår-2017. 

- Nye avtale med om privat drift av kioskvirksomheten for sesongen 

2016 er inngått. 

- Elektroniske billettautomater er under innkjøp. 

- Økt satsing på publikumsarrangementer ved VSH, herunder nye 

særutstillinger, spesialomvisninger og konserter 

Styret uttrykte tilfredshet med arbeidet som nedlegges for å forbedre 

publikumstilbudet på Bygdøy. Styret etterlyste mer informasjon om KHMs 

strategi og plan for foredrags-virksomheten. 
  

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET 

 

S 15/16 SAVING OSEBERG - STATUSRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2016  

  Saksdokument: 
  Statusrapport SO,1. tertial-16 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 

  04.05.16 

  Assisterende museumsdirektør orienterte om regjeringens beslutning om å  

  finansiere SO-prosjektets fase II. Statusrapporten for 1. tertial 2016 viser   

  ingen avvik fra fremdriftsplanen. 
  

Vedtak: 

  Styret tar statusrapporten til etterretning, og uttrykker stor tilfredshet med at 

  en har lykkes med å få finansieringen av prosjektets fase II på plass  

 

S 16/16 VIKINGTIDEN LEVER - STATUSRAPPORT   
   Saksdokument: 



  Notat av 03.05.16 fra museumsdirektøren om status i anbudskonkurransen  

   

  Styreleder og assisterende museumsdirektør orienterte om status og fremdrift i 

  prosjektet. Styret etterlyste oppfølging av punktet om faglig  

  kvalitetssikring av filmproduksjonen (jfr. styreprotokoll 08.04.16).  

  Assisterende museumsdirektør opplyste at det vil bli etablert gode strukturer 

  for dette når kontrakten med endelig valgt produksjonsfirma er på plass, og det 

  konkrete arbeidet med utvikling av filmene starter opp. Det er avsatt midler til 

  den interne faglige oppfølgingen av filmproduksjonen. 

 

  Vedtak: 

  Styret tar orienteringen til etterretning  

 

 

S 17/16 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – 

STATUSRAPPORT PR. MARS 2016 

Saksdokument: 

Prosjektrapport XIII av 03.05.16 fra KHM-adm. til styret. 
   

Avdelingsdirektøren foretok en kort gjennomgang av viktige hendelser i 

prosjektet siden forrige styremøte. Sentrale oppfølgingspunkter frem til tidlig 

høst 2016 er kontraktsforhandlinger med vinnerne av arkitektkonkurransen 

samt forberedelsene for oppstart av skisseprosjektfasen. I tillegg kommer 

arbeidet med å få på plass en god intern organisasjon for oppfølging av KHMs 

leveranser i prosjektet (se Sak 18/16).  

 

Vedtak: 

  Styret tar statusrapporten til etterretning. 

 

 

ORDINÆRE SAKER 

 

S 18/16 MANDAT FOR PROSJEKTPROGRAM NYTT 

VIKINGTIDSMUSEUM – MÅL, RAMMER OG STYRING    

  Saksdokumenter: 

  1. Fremleggsnotat av 04.05.16 fra museumsdirektøren og avdelingsdirektøren. 

  2. Forslag mandat for prosjektprogram nytt VTM 

   

  Avdelingsdirektøren orienterte om det fremlagte forslaget til mandat for  

  prosjektprogrammet for nytt VTM, og om den forutgående prosess bak  

  utformingen av dette. Mandatet angir rammene for hvordan   

  arbeidet med KHMs leveranser i prosjektet skal organiseres og forankres.  

  I tillegg vil UiO/Eiendomsavdelingen (EA) og Statsbygg (SB) ha sin egen 

  prosjektorganisasjon og sine egne prosjektlinjer, hvor KHM primært vil delta 

  som bruker og premissleverandør. En tydelig rolle- og ansvarsfordeling og 

  gode rutiner for samarbeid og samspill mellom KHM og SB/EA vil være  

  viktige suksessfaktorer for prosjektet. Styret uttrykte tilfredshet med det  

  fremlagte forslaget, og med prosessene for forankring og kvalitetssikring som 

  ligger til grunn for dette. Styret ber om at administrasjonen utarbeider planer 

  for: 

- Finansieringsbehov i de ulike prosjektfasene 

- Vikingtidsforskningens plass i VTM-prosjektet 

  Planene fremlegges styret for overordnet drøfting og vedtak, og som grunnlag 

  for videre oppfølging gjennom VTM-prosjektets egen styringslinje. 



 

  Vedtak: 
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til mandat prosjektprogram for 

  KHMs leveranser i VTM-prosjektet, med de kommentarer som fremkom 

  gjennom styrets behandling.  

 

S 19/16 STRATEGIC ADVISORY BOARD (SAB) UIO – HØRING AV 

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE 4 – «EN ORGANISASJONS- OG 

BESLUTNINGSSTRUKTUR SOM UNDERSTØTTER UIOs 

STRATEGISKE MÅL»  

  Saksdokumenter: 

  1. Saksframlegg av 03.05.16 fra museumsdirektøren og assisterende  

  museumsdirektør. 

  2. Høringsbrev fra rektor og universitetsdirektør - udatert 

  3. Rapport av 04.02.16 fra arbeidsgruppe 4. 

   

  Assisterende museumsdirektør orienterte om innstillingen fra UiOs Strategic 

  Advisory Board (SAB), og om den etterfølgende oppfølgingen i tematisk 

  innrettede arbeidsgrupper. Foreliggende rapport fra arbeidsgruppe 4  

  foreslår en rekke endringer i UiOs organisasjons- og beslutningsstruktur.  

  Styret foretok en grundig gjennomgang av innstillingens ulike forslag. Styrets 

  vurderinger oppsummeres i følgende punkter: 

 Innstillingens ulike forslag innebærer risiko for sentralisering av 

makt og midler til UiOs øverste nivå.  

 Fokuset på store, og sentralt initierte, satsinger vil innebære en 

vridning fra institusjonsbasert til prosjektbasert styring. 

 Forslagene utgjør en trussel mot UiOs profil som breddeuniversitet. 

 Forslaget om omgjøring av ordningen med fast representasjon for 

universitetsmuseene i dekanmøtene illustrerer dreiningen bort fra 

breddeuniversitetsmodellen, og står i motsetning til rollen museene 

er tillagt i stortingsmeldingen om universitetsmuseene, «Tingenes 

Tale», Universitets- og høgskoleloven samt i universitetets egen 

uttalelse til NOUen «Kunnskap for fellesskapet» forut for nevnte 

stortingsmelding. 

 Innstillingens ønske om mer kvalitetssikrede prosesser for 

rekruttering av UiOs toppledelse (rektor) avvises ikke, men det er 

ingen nødvendig sammenheng mellom dette og problemstillingen 

valgt/tilsatt ledelse. Styret er åpne for innstillingens forslag om nye 

«hybride» modeller for rekruttering til rektorposisjonen, dvs. valg i 

kombinasjon av forutgående prosedyrer for prekvalifisering og 

kvalitetssikring av kandidatene. 

  Styret la ellers stor vekt på betydningen av å fremheve museenes egenart og at 

  universitetsmuseene må betraktes som komplementære forskningsmiljøer og 

  ikke konkurrerende i forhold til fakultetene.Videre at museene kjennetegnes av 

  et helhetlig grep omkring de tre kjerneoppgavene forskning, forvaltning og 

  formidling.   

     

  Vedtak: 

  Styret ber administrasjonen sluttføre høringsuttalelsen til UiOs styre på  

  bakgrunn av diskusjon og kommentarer i styremøtet og på bakgrunn av videre

  drøftinger i organisasjonen. 



 

 

U.off. § 23.4 

S 20/16 SHARE My3D – STATUS FOR OPPFØLGING AV AVTALE  

  Saksdokument: 

  Fremleggsnotat av 02.05.16 fra museumsdirektøren. 

      

  Vedtak: 

  Styret ber KHM opprettholde kravet om eierandel i henhold til tidligere  

  inngått avtale og avvente nye emisjoner i selskapet, noe som gir KHM  

  grunnlag for å minne om kravet om eierandel. 

 

 

EVENTUELT 

 

a) Forslag til datoer for høstens styremøter: 

  

 9. september  

 4. november  

 16. desember 

 Styremedlemmene kontrollsjekker i egne kalendre, og melder fra til 

 administrasjonen dersom datoene ikke skulle passe. 

 

b) Omvisning i KHMs nye Arktisutstilling: Det ble etter styremøtet foretatt 

en omvisning for styrets medlemmer i KHMs nye Arktisutstilling 

v/førsteamanuensis Gro Ween. 

 

 

 

 

Oslo, 19. mai 2016 

 

 

Eilif Holte (s) 

Styreleder                      Håkon Glørstad 

                                         Museumsdirektør 


