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Museets organisasjon, styring og ledelse 

vedtatt  

Universitetsstyret vedtok 16. juni hovderammen for museets organisasjon, styring og ledelse. 

Vedtaket betyr at stillingen som direktør lyses ut, der den nye direktøren skal ha faglig 

kompetanse, dvs. professorkompetanse, innen et av museets fagdisipliner. Det nye 

museumsstyret skal bestå av 9 personer; (2 fra de vitenskapelige ansatte, en fra midlertidiges 

stillinger/ stipendiater, 2 studenter, 1 fra teknisk administrativt personale, og tre eksterne 

representanter) Av de eksterne skal minst én være ” universitetsekstern” , dvs. fra et av  

fakultetene ved UiB. 

Universitetsstyrets vedtak  

1. Styret fastsetter følgende mandat for og sammensetning av et nytt styre for Bergen 

Museum:  

 

Styret ved Bergen Museum har det overordnede ansvaret for at museet ledes i samsvar med sitt 

formål og for at dets virksomhet har god faglig og fagetisk standard.  

Styret har myndighet etter delegasjon fra Universitetsstyret. Det fastlegger overordnede mål, 

prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, 

regler og vedtak i Universitetsstyret.  

Styret gir melding til Universitetsstyret om museets virksomhet, på den måten Universitetsstyret 

bestemmer. Hvert år skal det gis rapport om museets økonomiske status, med redegjørelse for 

resultatene ved museet og status for samlingene. Styret ved museet legger også frem forslag til 

budsjett for kommende år.  

Styret kan delegere myndighet til museumsdirektøren og til organer og utvalg innenfor museet, 

men skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning. Det har 

tilsettingsmyndighet for alle vitenskapelige stillinger som er knyttet til museet og gir uttalelse til 



Universitetsstyret ved ansettelse av museumsdirektør.  

Styret ved Bergen Museum består av 9 medlemmer og har følgende sammensetning  

a) fast tilsatte i utdannings- og forskerstilling 2  

b) midlertidig tilsatte i utdannings- og forskerstilling 1  

c) tilsatte i tekniske og administrative stillinger 1  

d) studenter 2  

samt tre eksterne medlemmer, hvorav minst én er universitetsekstern.  

Medlemmene i gruppe a, b og c velges av og blant museets ansatte og det skal sikres at både De 

kulturhistoriske samlinger og De naturhistoriske samlinger er representert i styret. De øvrige 

styremedlemmene oppnevnes av Universitetsstyret. De to studentrepresentantene oppnevnes etter 

forslag fra Studentparlamentet. Universitetsstyret oppnevner styrets leder blant de eksterne 

medlemmene. Styreleder skal være vitenskapelig ansatt knyttet til ett av de fakultetene som faglig 

sogner til museet.  

2. Styret ber om at stillingen som museumsdirektør lyses ut i samsvar med opplegget som er 

skissert i saken.  

3. Regler for Bergen Museum fastsettes i løpet av 2011 etter en interimsperiode hvor det nye styret 

og ny museumsdirektør  får anledning til å påvirke utformingen av reglene.  

4. Universitetsstyret forutsetter at det nåværende styret for museet fortsetter sin funksjon inntil 

nytt styre er på plass.  

Vi viser ellers til vedlagte saksforelegg, og vi viser også til dialog med museets ledelse om saken.  

Det legges opp til at vedtaket om utlysing av ny stilling som museumsdirektør  følges opp rett etter 

sommerferien. 

Les sakspapiret på:  www.uib.no/ledelsen/organisering/universitetsstyret/saklister-

universitetsstyret/saklister-universitetsstyret-2010/mote-17.6.2010 

FLYTTING TIL REALFAGSBYGGET 
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25. august er flyttedagen til nye kontorer! 

Flyttedag til nye kontorer i Realfagbygget er satt til onsdag 25. august kl 0900! Dette gjelder 

alle med unntak av evertebratgruppen som allerede har flyttet. 

Før denne dagen må de det gjelder har pakket alt av bøker med mer.  i transportesker og merket 

med utfylte klistrelapper. Flyttingen skal være avsluttet før magasinflyttingen.  

Flytting av samlingene i september 

Innflytting av samlingene fra Muséplass 3 til de nye magasinene i Realfagsbygget starter 

september. Det arbeides nå med å få inn anbud på transport og flytting til dette. 

Kokerom og våtlaboratorium 

Arbeidet med forprosjektet for nytt kokerom / våtlaboratorium er begynt. Dette skal være 

avsluttet innen uke 43. Museet har oppnevnt et brukerutvalg med Gunnar Langhelle (leder), 

Johnny Magnussen og Christina Holmefjord. 

Rehabiliteringen av DNS – og ny farge på 

sokkel  

   

Arbeidet med vindu og fasader på Muséplass 3 går etter planen og skal være avsluttet i løpet av 

2010. Malingsarbeidene på sørfløyen er ferdig i midten av juli og stillaset tas da ned. I juli skal det 

også reises stillas på fronten til midtbygget.  

Nå blir også tilbud på nye kjellervindu vurdert og fargen på sokkelen på bygningen er bestemt. Den 

tekniske betegnelsen på fargen er NCS S 3005- Y80R. I listene omtales fargen som "Rosa Viola" som 

forhåpentligvis vil stå fint til granitten i sokkelen som også har et rosa skjær. Døm selv. 

Gjenåpning tidligst 1. november 



Diverse forhold har gjort at gjenåpningen av DNS blir noe utsatt. Gjenåpningen av museet vil skje 

tidligst 1. november. Hvalsalen vil imidlertid være stengt i to år framover, i tråd med den planen som 

er lagt for rehabiliteringen av våre unike hvalsamling. 

Noen løver forblir i original - umalt 

 

Fasadearbeidene førte til nye oppdagelser av vakre klebersteinløver på deler av bygningen på 

Muséplass 3. Nå har Riksantikvaren bestemt at noen av disse ikke skal males over igjen. 

Løvene på fasaden mot Muséhagen blir bevart umalt i sin opprinnelige form i vakker 

kleberstein. På fløyene er løvene laget av gips, og de blir selvfølgelig malt på nytt.  

Statsbygg starter prosjekteringen i august 

 

Fra august starter Statsbygg prosjekteringsarbeidet for en samlet ombygging og restaurering 

av Muséplass 3, i samarbeid med UiB. Universitetet har fått godkjenning for en prosjektmodell 

med et lokalt brukerstyre som ledes av Eiendomsavdelingen. I dette brukerstyret møtes lederne 

for de tre brukergruppene og en brukerkoordinator som er engasjert eksternt.  De tre 

brukergruppene med sine ansvarsområder er: 

 Publikumsgruppen: Auditorium, aula, Tårnsalen og kafé  

 Utstillingsgruppen: Faste og rullerende utstillinger ved DNS og DKS, skoletjenesten, 
butikk og kino  



 Driftgruppen: Sikkerhet, klima og IT og skal dekke driftsbehov både ved EIA og BM 

Følg Hvalbloggen! 

 

The Whale Bone blog er navnet på den nye bloggen som nå er opprettet i regi av Hvalgruppen. 

Her vil du få nyheter fra prosjektet og du kan selv kommentere dette spennende prosjektet. Du 

kan følge hvalprosjektet thewhaleboneblog.blogspot.com/ 

Les også oppslag om hvalprosjektet i BT  og På Høyden ; www.uib.no/bergenmuseum/om-

bergen-museum/bergen-museum-i-media/paa-hoyden-i-hvalfiskens-buk 

Hvalsalen nå også på tysk 

På nettet er den en omfattende presentasjon av Hvalsalen på både norsk og engelsk. Nå er også 

denne kommet på tysk. Det foreligger også konkrete planer om å få hvalene på Muséplass 3 til å 

presentere seg også på fransk. Se: bergenmuseum.uib.no/fagsider/osteologi/hvaler/t_index.htm 

Hvalprosjektet : Tørris en mulig 
metode? 

      

Hvalprosjektet prøver stadig ut nye metoder i restaurering av skjelettene. Behandlingen skal 

både være effektive og skånsomme mot beinmaterialet. Den klassiske metoden er rensing med 

støvsuger og deretter rengjøring av overflaten med ulike oppløsningsmidler. Den virker bra, 

men er en omstendelig og tidkrevende metode.   

22. juni var to representanter for Bergensfirmaet IceCo2 i Hvalsalen for å demonstrere rensing 

av hvalskjellettene med tørris. Resultatene viste at tørris fungerer meget bra på enkelte knokler. 

http://thewhaleboneblog.blogspot.com/
http://www.uib.no/bergenmuseum/om-bergen-museum/bergen-museum-i-media/paa-hoyden-i-hvalfiskens-buk
http://www.uib.no/bergenmuseum/om-bergen-museum/bergen-museum-i-media/paa-hoyden-i-hvalfiskens-buk
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På andre steder var metoden ikke effektiv nok. Om metoden fungerer er avhenging av mange 

faktorer, slik som mengden fettinnhold i beinet, om materialet i knoklene er brutt ned eller ikke,  

og om hvilken kraft/type munnstykke som brukes på slangen. 

Nye magasiner for DKS 

 

Behovet for nye magasiner for DKS ble annonsert i Bergenspressen tidligere i vår, som førte til 

at flere kom med tilbud om aktuelle lokaler i Bergen.  En arbeidsgruppe ved museet har nå 

vurdert de ulike tilbudene og oversendt et forslag til Universitetsdirektøren. 

 

MED ØNSKE OM EN RIKTIG GOD 
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