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STYRET FOR BERGEN MUSEUM 
 
 
 
 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTET 
 

 
Dato:  Onsdag 15. desember  2010 
Tid:  Kl 10.00-12.00 
Sted:  Møterommet i Muséplass 2 
 
 
Disse møtte:  
Fra styret: BM-eksterne representanter:  

Ingvild Gilhus 
 
Studenter: 
Christian Hemmestad Bjerke 
 
BM-interne representanter: 
Gruppe A: 
Henrik von Achen, leder 
Kari Loe Hjelle 
Asle Bruen Olsen (vararepresentant for Heidi Lie Andersen) 
 
Gruppe C: 
Solfrid Hjelmtveit 
Gunnar Langhelle 
 
 

Forfall: Ågot Valle, Per Johan Jakobsen, Ingrid Mørkeseth og Bjarte Jordal. 
 
Fra Adm.: Siri Jansen og Karen Marie Heimvik 
 
 
 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 42/2010 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  SAK 2010/1428 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 
Sak 43/2010 Godkjenning av protokoll fra møtet 15. september 2010, samt  
  sirkulasjonssak 41/2010 
  SAK 2010/1428 
 
Vedtak: 
Protokollene ble godkjent. 
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Sak 44/2010 Orienteringssaker 
  SAK 10/13746 
 
Museumsprosjektet 2014 
Det har vært stor aktivitet i Museumsprosjektets ulike underprosjekter i løpet av høsten. I 
denne skriftlige orienteringen nevnes kun prosjekter i stikkordsform. En fyldigere orientering 
ble gitt muntlig i møtet. 
 
Museplass 3 
- Fasadearbeid og vindusrehabilitering går mot slutten og skal etter planen være ferdigstilt ved 
utgangen av desember. På grunn av den siste tidens kulde, kan det bli noe forsinkelse i 
fasadearbeidene.  
- Utstillingsarealene har blitt svært skitne i forbindelse med vindusarbeidene, og det var et 
stort behov for å få vasket grundig ned før museet igjen kan åpne for publikum. Det er også 
utført noe malingsarbeid. Åpning av museet er utsatt til januar 2011. Etter planen skal 
utstillinger være tilbakeført og noen nye utstillinger skal åpnes. Ikke alt vil være ferdig til 
åpning, men det skal likevel være fullt mulig å ta imot publikum. 
- Hvalsal-prosjektet pågår for fullt til tross for at vindusarbeidet nå er i sluttfasen i Hvalsalen. 
- Zoologene har pakket ut det meste fra Museplass 3. Noe gjenstår men, etter planen skal 
samlingene være flyttet i løpet av desember.  
 
Realfagbygget 
Magasiner i kjelleren av Realfagbygget er ferdige og tatt i bruk. Samlinger er kommet på 
plass eller er kommet i hus og må ordnes på plass i ulike reolsystem. Zoologene har flyttet inn 
i lokaler (kontor og laboratorier). De ansatte har jobbet iherdig med å få flyttet samlinger, 
kontor- og labputstyr i løpet av høsten og må berømmes for det arbeidet de har gjort uten mye 
ekstra hjelp. 
 
Tilrettelegging av lokaler i 5 etasje i Realfagbygget 
En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til lokaler for ulike arbeidsoppgaver som ikke kan 
utføres i laboratorier i byggets 1. etasje. Det kan se ut som dette arbeidet er kommet inn på 
UiB sitt budsjett for 2011. 
 
Magasin for kulturhistorisk materiale 
Det er fortsatt ingen avklaring på museets og Eiendomsavdelingens forslag om å leie arealer i 
Hansahallene for kulturhistorisk materiale. Det er forbundet store kostnader til prosjektet så 
som investering i innredning og magasinsystem, 6 prosjektansatte til å arbeide med 
samlingene i forbindelse med en flytteprosess og fremtidige leiekostnader. 
 
Museumsprosjektet  2014 - fase II 
Mange av museets ansatte er engasjert i de tre brukergruppene som er nedsatt for det videre 
arbeidet med rehabilitering av Museplass 3. I løpet av høsten har det vært mange møter, og 
det jobbes i disse dager med å ferdigstille notater som skal supplere funksjonsplanen fra 2009 
når Statsbygg starter opp arbeidet med forprosjektet i februar 2011.  
 
Styringsdialogmøter 
Museets styreleder og direktør hadde i begynnelsen av oktober styringsdialogmøte med 
universitetsledelsen. Sentrale tema var den generelle budsjettsituasjonen for museet og 
delprosjekter knyttet Museumsprosjektet 2014. 
Museets styreleder og direktør deltok sammen med rektor og universitetsdirektør på 
styringsdialogmøte med Kunnskapsdepartementet (KD) i begynnelsen av november. Sentrale 
tema på møte var synliggjøring av museet i universitetets strategiske planer, sikring og 
bevaring av samlinger, magasinforhold, byggesak, nasjonal forskningssamarbeid.  
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Universitetets strategiske plan 
Museet sendte kommentarer til forslaget til fornyet strategisk plan for Universitetet i Bergen 
basert på uttalelser fra enheter ved museet og diskusjoner i ledergruppen. Kopi av brevet ble 
sendt ut sammen med saksforelegget. 
 
Forslag til reviderte resultatindikatorer for unive rsitetsmuseene 
Kunnskapsdepartementet (KD) sendte 20. september brev til Universitets- og høyskolerådet 
Museumsutvalget (UHR-M) med forslag til reviderte resultatindikatorer. Kopi av brevet ble 
sendt ut sammen med saksforelegget.  
KD’s forslag er et resultat av en lang prosess med diskusjoner, seminar med KD og skriftlige 
tilbakemeldinger fra museene. UHR-M behandlet saken i møte 4. oktober. Utvalget sluttet seg 
til det fremlagte forslaget men noen små justeringer. Blant annet ble det påpekt at levende 
samlinger ikke omhandles av indikatorene. 
 
Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU) 
KD sendte brev til UHR-M angående det videre arbeidet med Nasjonalt digitalt 
universitetsmuseum (NDU). Kopi av brevet ble sendt ut sammen med saksforelegget. 
Universitetsmuseene har diskutert oppdraget fra departementet og hadde 6. desember et 
seminar med NDU som tema. Det er fortsatt en del uklarheter i både organisering og 
dimensjonering av dette store permanente prosjektet. Restanser i digitalisering av samlinger 
vil kreve veldig mange årsverk, og museene må få en betydelig styrking av bemanningen for i 
det hele tatt å kunne starte på dette arbeidet. Innen året er omme skal museene sende et forslag 
til KD. 
 
Fritak for moms 
1. juli ble det innført momsfritak for kulturinstitusjoner som museer utstillinger som er åpne 
for publikum og hvor det kreves inngangspenger fra besøkende. Fritak fra moms gjelder 
innkjøp av varer og tjenester som relaterer seg til publikumsrettede tiltak hvor det betales for 
inngang. Aktiviteten ved museet har vært lav i høst, med lite kjøp av varer og tjenester, men 
vi ser konturen av at momsfritak kan styrke økonomien til deler av virksomheten. 
 
Deeper Than Light  
Utstillingen Deeper Than Light som ble utviklet i forbindelse med Mar-Eco prosjektet står nå 
i Århus og skal videre til Tyskland senere i vinter. Mar-Eco har vært en del av det 
internasjonale forskningsprosjektet Census of Marine Life som avsluttet sin 10 år lange 
periode med en konferanse i London i oktober. Utstillingen har til nå vært vist i 10 land. 
 
Arrangementer 
Inneværende år har vært preget av meget stram økonomi og et stengt museumsbygg. Dette har 
også medført færre arrangementer enn det som har vært vanlig tidligere år. I løpet av høsten 
har det likevel vært gjennomført noen svært vellykkede arrangementer. 
- Under Forskningsdagene i Bergen deltok museet i arrangementet Forskningens verktøykasse 
3. oktober med Hva skjuler en mumie og hvordan rense en hval. Det var blant annet 
omvisninger i Hvalsalen. Til tross for meget dårlig vær trakk arrangementet nærmere 250 
publikum. 
- Halloween ble feiret 31. oktober med ulike aktiviteter for rundt 600 mennesker. 
- Den tradisjonelle Steindagen, et samarbeid med Bergen og omegn geologiforening, ble for 
første gang arrangert i De kulturhistoriske samlinger søndag 7. november. 
- Egyptisk dag ble arrangert 14. november 
 
Besøkstall 
De naturhistoriske samlinger ble stengt for publikum 1. april i år i forbindelse med 
rehabiliteringsarbeidet, Dette fører til at museet har lave besøkstall for 2010. Besøket i De 
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kulturhistoriske samlinger har ikke økt nevneverdig i løpet av de åtte månedene men holder 
fjorårets nivå. 
 
Direktør for Bergen Museum 
Stilling som ny direktør for museet ble lyst ut med søknadsfrist 3. november. Ved fristens 
utløp var det kommet inn 3 søknader. Museets ledelse er informert om at UiB ønsker ny 
utlysning, nå i Norden, snarest mulig over nyttår. Før ny utlysning vil en også gå gjennom den 
kompetansen som kreves. 
 
Årbok 2010  
I disse dager kommer Bergen Museums Årbok 2010 fra trykkeriet.  
 
 
Sak 45/2010 Regnskap per 31. oktober 2010 
  SAK 10/13730 
 
Vedtak: 
Styret tok enstemmig regnskapet per 31. oktober til orientering. 
 
 
Sak 46/2010 Budsjett 2011 – Hovedfordeling for Bergen Museum 
  SAK 10/13776 
 
Behandling i styret: 
Henrik von Achen satte frem forslag til vedtak. Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
 
BUDSJETTFORDELING FOR 2011 
 

 

  
Investering og vedlikehold  
Utstyr 0 
  
Lønnsutgifter  
Alle kjente lønnsutgifter inkl. avgifter og forventet refusjon 51 650 000 
  
Driftskostnader  
Husleie 34 260 700 
  
De naturhistoriske samlinger  800 000 
Arboretet og Botanisk hage (inkl. midler til utbygging) 800 000 

De kulturhistoriske samlinger (inkl. Konserveringsseksjonen) 
 

650 000 
Forskning (småforsk og RBO)) 0 
Publikumsseksjonen med Muséhagen 500 000 
Skolerettede tiltak 300 000 
Utstillinger 0 
BM fellesdrift 950 000 
HMS-tiltak 0 
0MUSIT (kontingent og lokalt arbeid) 2 350 000 
  
Reserve 0 
  
Totalt 92 260 700 
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Styret knyttet følgende kommentar til vedtaket: 
”Styret oppfatter det slik at det vedtatte budsjettet ikke gir grunnlag for forsvarlig drift av 
museet i 2011. Styret anmoder direktør og styreleder om å ta kontakt med ledelsen ved UiB 
med henblikk på å få bedret budsjettsituasjonen for 2011.” 
 
 
Sak 47/2010 Stillingsutvikling ved Bergen Museum gjennom de siste årene 
  SAK 10/13792 
 
Vedtak: 
Styret tok saken om stillingsutvikling ved Bergen Museum til orientering. 
 
 
Sak 48/2010 Ny ordning for professoropprykk 
  SAK 08/742-21 
 
Vedtak: 
Styret diskuterte ny ordning for professoropprykk og vedtok enstemmig at administrasjonen 
utreder mulighetene for et samarbeid med fakultetene om felles bedømmelseskomiteer. 
 
 
Sak 49/2010 Møteplan for våren 2011 
 
Vedtak:  
 
Onsdag 2. februar 
Onsdag 6. april 
Onsdag 15. juni 
 
Møtene starter kl 10.00. 
 
 
Sak 50/2010 Eventuelt 
Studentrepresentantene oppnevnes for 1 år. Dette var således siste møtet for Christian 
Hemmestad Bjerke som takket for tiden som medlem av styret. Styret på sin side takket ham 
for verdifull og engasjert innsats med konstruktive innspill. 
 


