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 Orientering  - styringsmøter med museene 2015 - Tilbakemelding til UiB

Saken gjelder:

Kunnskapsdepartementet gjennomførte styringsmøte med Universitetet i Bergen og 
Universitetsmuseet den 21.10.2015.  Departementet tar sikte på at det gjennomføres 
styringsmøter av denne type minst en gang per styreperiode. Referat fra møtet og 
tilbakemelding fra departementet er lagt ved.
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Styringsmøter med museene 2015 – Tilbakemelding til UiB og UM 

 

Vedlagt følger tilbakemelding fra departementet til Universitetet i Bergen og 

Universitetsmuseet i Bergen. Departementet forventer at UiB setter i verk nødvendige 

tiltak for å følge opp tilbakemeldingen. 

 

Departementet vil informere om når det blir aktuelt å gjennomføre nytt styringsmøte i 

tildelingsbrevet for det aktuelle året. Vi tar sikte på å gjennomføre slike styringsmøter 

minimum en gang per styreperiode. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Johansson  

ekspedisjonssjef 

 Jorunn Nakken 

 seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg: 

Tilbakemelding 

 

Kopi med vedlegg: Riksrevisjonen 
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Styringsmøte med universitetsmuseene 2015  
Tilbakemeldinger til institusjonen 
 
Styringsmøte med Universitetet i Bergen og Universitetsmuseet i Bergen 

Dato og tid:  21. oktober kl 10:00-11:30 

Sted:  Kirkegt. 18, møterom 226 

Møtedeltakelse fra institusjonen: Oddrun Samdal, viserektor UiB 

Johan Fredrik Odfjell, styremedlem UiB 

Kjell Bernstrøm, adm.direktør UiB 

Ingvild Gilhus, styreleder UM 

Henrik von Achen, museumsdirektør UM 

Møtedeltakelse fra departementet: Toril Johansson, ekspedisjonssjef UH-avdelingen 

Jana Weidemann, avd.direktør UH/FI 

Arne Hovden, underdirektør UH/BØ 

Kasper Aunan, førstekonsulent UH/ES 

Jorunn Nakken, seniorrådgiver UH/FI 

  

1. Strategiske spørsmål 
 Universitetet viste til at det har vært en positiv utvikling i museet etter 

reorganiseringen i 2011, der museet ble en enhet på nivå med fakultetene og slik at 

direktøren møter i rektors ledergruppe.  

 Universitetet viste til at museet har vært aktive i UiBs strategiprosess. Museet er 

sentralt i to av de seks prioriterte klyngene: marin og middelalder. Departementet 

viste til universitetets store engasjement for rehabiliteringen av Muséplass 3, og 

understreket behovet for at universitetet også legger tilsvarende vekt på den faglige 

utviklingen ved museet fremover.  

 Museet orienterte om sitt måldokument, som de har utviklet parallelt med 

utredningen av «Resonansbunn for museet». 

 Museet ga en god presentasjon av hvordan de arbeidet strategisk med å utvikle 

museet. Departementet pekte på den helhetlig tenkningen og gode integreringen av 

de tre F'ene forskning, forvaltning og formidling.  

 Departementet kommenterte at det var få styringsdokumenter å finne på museets 

hjemmside. Dette gjelder både strategier, planer og årsrapporter. Departementet 

oppfordret museet til å tilgjengeliggjøre dokumenter som gjør det lettere å finne 

informasjon om virksomheten og hvordan ressursene brukes. 

 
2. Forskning 
 Museet har arbeidet med en ny forskningsstrategi, der de har lagt mer vekt på 

hvordan de vil gjøre ting (vitenskapelig), enn på hva de skal gjøre (tematisk). 

Museet viste også til at de har lagt til grunn tre strategiske krav: 

tverrvitenskapelighet, internasjonalt perspektiv og formidling.  

 Departementet har merket seg at både universitetet og museet har store ambisjoner 

innen H2020, og bl.a. har en egen viserektor for store satsinger. Museet har vært 

involvert i både ERC'er og andre EU-prosjekter. Det er positivt.  

 Museet la vekt på at man lærer mye av å skrive søknader om store EU-prosjekter og 

at dette kan fungere institusjonsbyggende. Selv om noe søknadsskriving har gått på 

305



 2 

bekostning av publiseringen, kan mye av arbeidet fra søknadsprosessene gjøre nytte 

i videre vitenskapelig arbeid.  

 Museet opplyste at forskergruppene på naturvitenskap og kulturvitenskap nå jobber 

mer sammen, som et resultat av satsingen på tverrvitenskapelighet.  

 Universitetet har gitt museet friske midler i forbindelse med siste omorganisering, 

med tanke på å styrke forskningen. Departementet ser frem til resultater av dette, 

blant annet på publisering. 

 
3. Utdanning 
 Museet ønsker å ha en større rolle i undervisningen for å bli en integrert del av UiB. 

De ønsker å komme inn i tidlig planleggingsfase, og kan bidra med komplementær 

kompetanse. Arbeidet med bilaterale avtaler med fakultetene lyktes ikke.  

 Universitetet fremhevet museets betydning i UiBs SFU i biologi. Museet ønsker 

også en større rolle i EVU, særlig mot skoleverket. 

 
4. Formidling 
 Departementet har merket seg museets formidlingsstrategi som skal styrke 

formidling til, og dialog med, samfunnet.  

 Departementet har merket seg at museets formidling på Lagunen kjøpesenter og 

«Barneuniversitetet» har gitt nye arenaer og målgrupper mens naturhistorisk 

avdeling er stengt, og at museet er fornøyd med resultatene. 

 Museet presiserte at tallene for formidling er usikre, da det blir underrapportert på 

indikatorer som ikke gir økonomisk uttelling. Departementet viste til at 

universitetene kan utvikle egne økonomiske insentiver for å underbygge egne 

prioriteringer. 

 Departementet har videre merket seg at gjenåpning av naturhistorisk museum er 

viktig for museets formidlingsvirksomhet. Museet presiserte at romprogrammet i 

byggetrinn II er avgjørende for å få en god tilrettelegging for skoleklasser. 

 
5. Forvaltning 
 Departementet har merket seg tallene på indikatorene for sikring og bevaring, og 

understreket viktigheten av at samlingene sikres og bevares tilfredsstillende. 

 Departementet har merket seg at museet har tatt i bruk eksterne lokaler, blant annet 

Hansahallene og lokaler på Midttun, og videre at gjenstandene som inngår i 

flytteprosjektet også registreres, renses og desinfiseres. Noe blir også kastet. Det er 

positivt at museet ser mulighetene i de prosessene som pågår, og at flytteprosessene 

har bidratt til bedre bevaringsforhold for samlingene.  

 Universitetet har brukt mye penger på sikring og bevaring.  

 Departementet merket seg også museets prioritering av digitalisering av samlingene. 

Dette er positivt.  

 
6. Bygg 
 Departementet opplyste om at prosessen med byggetrinn II vil starte like over 

nyttår, etter at Stortinget har gjort vedtak, med et oppdragsbrev til Statsbygg. 

Naturhistorisk museum kan gjenåpnes i andre halvår 2019, hvis arbeidet går etter 

planen.  
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7. Midlertidighet 
 Departementet har merket seg at UiB gjennom sin handlingsplan for å redusere 

midlertidighet blant annet vil vurdere å ansette «fast på prosjekt».  

 
8. Innmeldte saker fra institusjonene 
1. Ressurser til fredete historiske bygg: Departementet har midler til enkeltprosjekter, 

og har sendt ut brev om dette. KD vil plukke ut prosjektene. 

2. Momsfritak for universitetsmuseene: Departementet tar museets synspunkter på 

momsfritak til etterretning. 

3. Finansiering av forvaltningsoppgaver etter kulturminneloven: Departementet 

orienterte om oppfølging av arbeidsgruppe og statssekretærmøte. KLD har endret 

regelverket for fylkeskommunenes registreringer etter § 9 i kml med virkning fra 

1.1.2016, der inntil 10 pst av budsjettet kan settes av til håndtering av funn i 

museene. KD har også lagt inn en generell styrking av universitetsmuseene i 

forslaget til statsbudsjett for 2016, totalt 10 mill. kroner. Dette er midler som kan 

benyttes til å finansiere økte forvaltningsoppgaver. 
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