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STYRET FOR BERGEN MUSEUM 

 

 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 

 

 

Dato:  Onsdag 10. juni 2010 

Tid:  Kl 10.00-11.50 

Sted:  Møtrerommet i Muséplass 2 

 

 

Disse møtte:  

Fra styret: BM-eksterne representanter:  

Per Johan Jokobsen 

Ørnulf Gulbrandsen (vararepresentant for Ingvild Gilhus) 
 

Studenter: 

Christian Bjerke 
Monica Tormassy 

 

BM-interne representanter: 
Gruppe A: 

Henrik von Achen, leder 

Bjarte Jordal 

Gitte Hansen (vararepresentant for Kari Loe Hjelle) 
Asle Bruen Olsen (vararepresentant for Heidi Lie Andersen) 

 

Gruppe C: 
Solfrid Hjelmtveit 

Gunnar Langhelle 

 

 
Forfall: Heidi Lie Andersen, Ingvild Gilhus, Kari Loe Hjelle og Ågot Valle 

 

Fra Adm.: Siri Jansen og Karen Marie Heimvik 
 

 

 
 

Saksliste: 

 

 

Sak 23/2010 Godkjenning av innkalling og sakliste 

  SAK 2010/1428 

 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 24/2010 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.04.2010 og sirkulasjonssakene  

  21/2010 og 22/2010 

  SAK 2010/1428 

 

Vedtak: 

Protokollene ble godkjent. 
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Sak 25/2010 Orienteringssaker 
  SAK 10/6488 

 

Brev om organisering, styring og ledelse 

I møte 27. april behandlet styret saken om organisering, styring og ledelse ved Bergen 
Museum. Vedlagt følger brevet som ble sendt til rektor etter styrets behandling.  

 

Museumsprosjektet 
Det er stor aktivitet i Museumsprosjektets ulike underprosjekter. I denne skriftlige 

orienteringen nevnes kun prosjekter i stikkordsform. En fyldigere orientering vil bli gitt i 

møtet. 
 

Museplass 3 

- Fasadearbeid og vindusrehabilitering går som planlagt. 

 
- Arbeidsforholdene for museets ansatte i Sørfløyen under presenning, er ikke god. Det blir 

svært varmt og muligheter for ventilasjon er dårlig. 

 
- Løvehoder i kleberstein (ikke avstøpninger som tidligere antatt) er avdekket i fasaden mot 

Musehagen. Det pågår nå en diskusjon med Eiendomsavdelingen om løvehodene skal 

overmales eller ikke. Opprinnelig var hodene ikke malt og museets ledelse og Øystein Jansen 
som har bygningsstein (spesielt kleberstein) som sitt forskningsområde, ønsker ikke 

overmaling. Se vedlegg av nyhetsoppslag. 

 

- Hvalsal-prosjektet har for alvor startet opp. Arbeidet går bra, det er spennende og det har 
allerede fått medieoppmerksomhet. En egen blogg for prosjektet er snart på plass. Vedlagt 

artikkel fra BT og PåHøyden. 

 
- Effekten av at Museplass 3 er stengt for publikum merkes på besøkstall og aktiviteter. 

Museet må avvise skoleklasse til en del av undervisningstilbudene. Vertene som til daglig har 

sin arbeidsplass i bygget har jobbet med ulike prosjekter i april og mai. I de neste månedene 

vil det avvikles ferie uten at det tas inn sommervikarer. 
 

- Før Museplass 3 kan åpne igjen for publikum i høst er det behov for en del arbeider i bygget 

knyttet til tilbakeføring av utstillinger, maling etter riving av utstillinger og nytt innhold i rom 
som blir tomme – altså nye utstillinger. Museet hadde planer men ikke midler. Nå er det 

bevilget kr 330.000 til dette arbeidet. 

 
- Det er stadig omvisninger i bygget for grupper og enkeltpersoner som universitetsledelsen, 

og rektor spesielt, har kontakt med i forbindelse med Museumsprosjektet 2014. 

 

- På oppdrag fra Statsbygg arbeider Eiendomsavdelingens med en plan for organisering av 
rehabiliteringsprosjektet (brukerkoordinator, brukerstyre, brukergrupper). 

 

Realfagbygget 
- Arbeidet med magasiner i Realfagbygget går etter planen. Innredning skal på plass. 

Samtidig arbeider museets ansatte med å forberede flyttingen av samlingene. Det er engasjert 

ekstrahjelp til dette arbeidet. 
 

- Flytting til Realfagbygget for personalet kan snart starte opp. Kontorer er vasket ned og 

malt. Det er gjort mindre justeringer og fra Eiendomsavdelingen er det meldt at flytting kan 

starte 14. juni. 
 

Magasin for kulturhistoriske samlinger 
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Museet og Eiendomsavdelingen er i gang med å vurdere de ulike tilbudene som er kommet 

inn på leielokaler for etablering av nytt magasin for kulturhistorisk materiale. 
 

 

Midler til sikring og bevaring av samlingene 

I brev av 21. mai 2010 har Kunnskapsdepartementet (KD) bevilget 1,5 mill kr til UiB til 
sikring og bevaring av samlingene. Totalt har KD bevilget 10 mill kr til Universitetsmuseene i 

denne omgang. Se vedlegg. 

 

Dialogmøte med Eiendomsavdelingen 

31. mai inviterte Eiendomsavdelingen for første gang til et årlig dialogmøte med Bergen 

Museum. Fra museet møtte styreleder, direktør, styrer for De kulturhistoriske samlinger og 
leder for publikumsseksjonen. Ulike forhold knyttet til arealer, drift av arealer, nye 

byggeprosjekter ble diskutert.  

 

NFR-midler til universitetsforskning 
Fra Forskningsrådet er det kommet signaler om at Kunnskapsdepartementet ønsker å 

videreføre den strategiske satsingen for universitetsmuseene med 5 mill kroner årlig over fem 

år fra og med 2010. 
 

Samlinger på nett 

I regi av MUSIT (Museenes IT organisasjon) er to nye nettportaler/moduler for 
universitetsmuseenes samlinger gjort tilgjengelig. Dette gjelder database for ”Mynt og 

medalje” og ”Arkeologi”. Se vedlagte oppslag. 

 

NDU 
Nasjonal digitalt universitetsmuseum (NDU) ble lansert i stortingsmeldingen om 

universitetsmuseene fra 2008. I mai forelå et utvalgets forslag til NDU. Saken har vært på 

høring og i februar sendte Universitets- og høgskolerådets museumsutvalg (UHR-M) er brev 
til Kunnskapsdepartementet der en ber om møte med KD for å følge opp saken. Møte vil bli 

holdt før sommerferien  

 

Forskningsdagene 2010 
"En rundtur i verktøykassen" er foreløpig tittel for arrangementet søndag 3.10, et samarbeid 

mellom Bergen Museum, flere forskningsmiljøer på Marineholmen og VilVite. Opplegget er 

en rundtur fra DKS/DNS til HiB og Vilvite med aktiviteter og konkurranser. Siktemålet er å 
invitere publikum til å se og prøve ut metoder og verktøy i forskningsarbeidet på ulike 

stasjoner. BM vil bla. tilby arkeologisk verktøykasse, bergkunst og lukket omvisninger til 

arbeidet med Hvalskjettene. Samarbeidstiltaket er støttet av Forskningsrådet med 50 000 og 
vil bli omtalt et eget Forskningsdagsbilag til VG og Dagens Næringsliv til høsten. 

 

Nytt undervisnings tilbud 

Spor – på sporet av fortidens klima er en vandreutstilling om naturlige klimaendringer de siste 
130 000 årene. Gjennom eksperimenter og interaktive modeller lærer elevene om sporene fra 

fortidens klimaendringer. Spor er et samarbeid med SciencePub, NGU og VilVite. 40 lærere 

deltok på eget kurs og 13 skoleklasser har gjennomført opplegget. 
 

Eksternt finansiert virksomhet 

Reglementet for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Universitetet i Bergen vedlegges 
til styrets medlemmer. En gjennomgang og presisering av interne rutiner vil bli tatt med de 

ulike enhetene som har eksternt finansiert virksomhet.  

 

Årboken 
Frist for å levere bidrag til Bergen Museums årbok 2010 er 15. juni. 
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Sommerfest 

Tradisjonen tro (nå er det tredje gang) arrangeres det sommerfest for museets ansatte i 
Musehagen 9. juni. 

 

Merknader fra styret: 
Om rehabilitering av Muséplass 3: Styret er av den oppfatning at løvehodene i kleberstein på 
husets fasade ikke bør males. 

 

 

Sak 26/2010 Regnskap per 30. april 2010, grunnbevilgning 

  SAK 10/6490 

 

Vedtak: 
Styret tok enstemmig regnskap per 30. april 2010 til etterretning. 

 

 

Sak 27/2010 Søknader om forskningsterminer 2011-2012 

  SAK 2010/5563 og 2010/5810 

 
Behandling i møtet: 

Gitte Hansen ble kjent inhabil og deltok ikke i behandlingen av denne saken. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente enstemmig forskningsplanene fra og forskningstermin for  

 

 Liv Helga Dommasnes, DKS, i perioden 01.07. – 31.12.2011, og 
 Gitte Hansen, DKS, i perioden 01.10.2011-30.09.2012. 

 

Det er en forutsetning at arbeidsoppgavene utenom forskning blir ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte for samlingene, publikum og studenter. 

 

Styret ber om at det blir sendt inn en kort rapport om det faglige utbyttet av 

forskningsterminen innen 2 månrder etter at permisjonen er slutt (ref. pkt. 7 i UiB sine 
retningslinjer). 

 

 

Sak 28/2010 Stipendiatstilling i forhistorisk arkeologi ved De naturhistoriske  

  samlingene.  

Unntatt offentlighet, § 25 
SAK 09/4659 

 

 

 

Sak 29/2010 Møteplan for høsten 2010 

 

Styret vedtok enstemmig følgende møteplan for høsten 2010: 
 

Onsdag 15. september (uke 37) 

 
Tirsdag 26. oktober (uke 43) 

 

Onsdag 15. desember (uke 50) 

 
(Møtene begynner vanligvis kl 10.00.) 
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Sak 30/2010 Feriefullmakt 

 

Vedtak: 

Styret gav enstemmig styrets leder fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan vente til 

neste styremøte, med unntak av vedtak om tilsettinger. 
 

 

Sak 31/2010 Eventuelt 
 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 


