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STYRET FOR BERGEN MUSEUM 

 

 

 

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 

 

 

Dato:  Tirsdag 27. april 2010 

Tid:  Kl 10.00-12.00 

Sted:  Møtrerommet i Muséplass 2 

 

 

Disse møtte:  

Fra styret: BM-eksterne representanter:  

Ågot Valle 

Ingvild Gilhus 
 

Studenter: 

Christian Bjerke 
 

BM-interne representanter: 

Gruppe A: 
Henrik von Achen, leder 

Kari Loe Hjelle 

Bjarte Jordal 

Asle Bruen Olsen (vararepresentant for Heidi Lie Andersen) 
 

Gruppe C: 

Solfrid Hjelmtveit 
Gunnar Langhelle 

 

 

Forfall: Per Johan Jakobsen, Monica Tormassy og Heidi Lie Andersen 
 

Fra Adm.: Siri Jansen og Karen Marie Heimvik 

 
 

 

 

Saksliste: 

 

 

Sak 17/2010 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  SAK 2010/1428 

 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent med én innmeldt sak under 20/2010 Eventuelt (Kari Loe 

Hjelle). 

 

Sak 18/2010 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.03.2010 

  SAK 2010/1428 

 

Vedtak: 
Protokollen ble godkjent. 
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Sak 19/2010 Organisering, styring og ledelse ved Bergen Museum 
  SAK 2010/4677 

 

Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig å gi følgende uttalelse til rektoratet angjeldende fremtidig 
organisering, styring og ledelse ved Bergen Museum. Styret understreker i den forbindelse at 

uttalelsen ikke rommer kritikk mot noen ansatte ved museet, men reflekterer våre erfaringer 

mht rammebetingelser og vilkår for virksomheten. 
 

 Styret mener at enhver organisering, styring og ledelse ved Bergen Museum må ta 

utgangspunkt i samlingene og forskningsaktivitetene knyttet til dem. 

 Dersom ressursene som tildeles Bergen Museum ikke økes i forhold til dagens nivå, 

vil det uansett organisasjons- og ledelsesform, slik styret ser det, bli svært vanskelig å 

løse de oppgavene som UiB, departementet og publikum med rette forventer løst. 

 Styret ser det som helt vesentlig at museets sentraladministrasjon dimensjoneres 

adekvat i forhold til de funksjoner som forventes/kreves av et moderne museum og et 

aktivt forskningsmiljø ved et universitet. 

 Styret oppfatter museets heterogenitet som en åpenbar utfordring, men finner det ikke 

hensiktsmessig å foreslå en oppdeling av Bergen Museum i to parallelle museer for 

henholdsvis kultur- og naturhistorie. 

 Styret foreslår at museet får en direktør som er både faglig og administrativt 

ansvarlig. I den forbindelse finner styret det naturlig med ekstern styreleder. 

 Styret ønsker at et nytt styre i forbindelse med omorganiseringen gis en 

sammensetning, som sikrer at alle vesentlige deler av museumsvirksomheten er sikret 

representasjon.  

 Styret ser det som lite hensiktsmessig å beholde dagens instituttstruktur, hvor De 

naturhistoriske samlinger og De kulturhistoriske samlinger er enheter på instituttnivå 

med valgte instituttstyrere og instituttstyrer. 

 På det nåværende tidspunkt, verken kan eller vil styret gå i detaljer om Bergen 

Museums fremtidige organisasjonsform. Styret ser imidlertid for seg at museet også 

fremover har samlingsansvarlige konservatorer og for øvrig organiseres med de ulike 

samlinger som basis inndelt i grupper eller avdelinger innen henholdsvis natur og 

kultur, og med sentrale felles funksjoner plassert i staben rundt en ny direktør.  

 

 

Sak 20/2010 Eventuelt 
1. Kari Loe Hjelle foreslo at styret kunne behandle 2 saker om tilsetting av stipendiater på 

sirkulasjon. Styret sa seg enig i dette. 

2. Det er satt opp styremøter 19. mai og 16. juni. Styret antar at det er tilstrekkelig med 1 
møte før sommeren. Tidspunkt for dette blir avklart ved e-poster. 


