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STYRET FOR BERGEN MUSEUM 
 
 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTET 

 
Dato:  Onsdag 6. april 2011 
Tid:  Kl 10.00-11.40 
Sted:  Møtrerommet i Muséplass 2 
 
Disse møtte:  
Fra styret: BM-eksterne representanter:  

Ingvild Gilhus 
Ågot Valle 
 
Studenter: 
Lasse Bøtun 
Kristina Daae Smedsvig 
 
BM-interne representanter: 
Gruppe A: 
Henrik von Achen, leder 
Kari Loe Hjelle 
Gitte Hansen (vararepresentant for Heidi Lie Andersen) 
Tor Tønsberg (vararepresentant for Bjarte Jordal) 
 
Gruppe C: 
Solfrid Hjelmtveit 
Gunnar Langhelle 
 

Forfall: Per Johan Jakobsen, Heidi Lie Andersen og Bjarte Jordal 
Fra Adm.: Siri Jansen, Britt-Karin Muri og Karen Marie Heimvik 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 11/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  SAK 2011/1535 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 
Sak 12/2011 Godkjenning av protokoll fra møtet 02.02.2011 
  SAK 2011/1535 
 
Vedtak: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 
Sak 13/2011 Orienteringssaker 
  SAK 2011/4855 
 
Til dette styremøtet ble det sammen med sakspapirene sendt ut nyhetsbrev 1/11 som grunnlag 
for muntlige orienteringer i styremøtet. Nyhetsbrevet ble sendt museets ansatte 25. mars. 
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Museumsprosjektet 2014 
 
Museplass 3 
Alt arbeid knyttet til utvendig rehabilitering av Museplass 3 er nå avsluttet. 
 
Museet åpnet for publikum 22. februar etter å ha vært stengt i nesten 11 måneder. Publikum 
har strømmet til – både skoleklasser på ukedager og andre besøkende i helgene. Museet åpnet 
med 2 nye utstillinger. Klosterliv er en midlertidig utstilling basert på en utstilling fra 
Bymuseet i Bergen med gjenstander fra Bergen Museum. Meteoritter er en enkel 
vandreutstilling fra Naturhistorisk museum ved UiO. I tillegg gjenåpnet utstillingen om 
botanisk systematikk, opprinnelig fra 1920, under navnet Livsformer. Rehabiliteringen av 
denne utstillingen har pågått i flere år.  
 
Hval-prosjektet pågår for fullt, og Hvalsalen vil forbli stengt for publikum selv om museet nå 
er åpnet igjen. Kommunikasjonsavdelingen har laget en flott film om arbeidet med 
hvalskjellettene, filmen vises for publikum ved inngangen til Hvalsalen. I tillegg informeres 
publikum om arbeidet gjennom ulike posters. 
 
Museumsprosjektet  2014 - fase II 
 
Utstillinger i et rehabilitert Museplass 3 
Det ble vist til brev sendt 25. februar til styrets medlemmer på e-post fra styreleder om 
skissen for hvordan arbeidet med utstillinger i Museplass 3 skal organiseres. 
 
Magasin for kulturhistorisk materiale 
Det er nå gitt klarsignal for magasin for kulturhistorisk materiale i leide lokaler i 
Hansahallene. Dette ble omtalt i brev av 2. mars til alle ansatte ved BM fra styreleder og 
direktør. 
 
Skisseprosjekt  
Statsbyggs skisseprosjekt skal utføres i samarbeid med rådgivningsselskapet Sweco, Bjerk og 
Bjørge arkitekter og arkitektkontoret Helge Schjelderup. I tiden fremover skal det 
gjennomføres tilstandsanalyser, programmering og skisseprosjekt for rehabilitering av De 
naturhistoriske samlinger. Skisseprosjektet skal i følge Statsbygg være klart til mars 2012. 
14. mars ble kontrakten inngått. 
 
Faglig evaluering av antropologi 
Det sosialantropologiske miljøet ved UiB scorer høyt i evalueringen fra NFR. Museets 2 
antropologer har deltatt sammen med instituttmiljøet i evalueringen. 
 
Faglig evaluering av biologi 
Det biologiske miljøet ved UiB er for tiden under evaluering. Botanikere og zoologer ved De 
naturhistoriske samlinger (DNS) deltar i dette arbeidet. Det biologiske miljøet ved museet 
evalueres som en egen gruppe, og ikke sammen med instituttmiljøet. 30 mars var styrer for 
DNS og ledere for forskningsgruppene til høring med evalueringskomiteen. 
 
Forlenget utlysning av stipendiatstilling i arkeologi 
Stipendiatstilling ved De kulturhistoriske samlinger (DKS) ble lyst ut med søknadsfrist i 
begynnelsen av mars. Ved søknadsfristens utløp var det ingen søkere så fristen ble forlenget 
til 8. april.  
 
Ordningen ”Små driftsmidler” 
Ordningen med Små driftsmidler ble innført for noen år siden med delvis støtte fra NFR. 
Ordningen er nå avsluttet fra forskningsrådets siden, men UiB viderefører ordningen og har 
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lagt NFR sin andel (40 %) inn i rammen til fakulteter og BM. Museet må selv komme opp 
med 60 %. Etter en søknadsrunde til museets fast vitenskapelig tilsatte, ble det fordelt midler 
til 17 prosjekter. Totalt kr 358 800 skal benyttes til ordningen. Kr 107 800 fra de ansattes 
annumm/prosjekt og 251 000 fra grunnbevilgningen til Bergen Museum. 
 
Samarbeidsavtalen mellom UiB og Stiftelsen Det norske arboret om virksomheten på 
Milde 
Styret for stiftelsen Det norske arboret behandlet et forslag til ny samarbeidsavtale med UiB 
på sitt møte 6. april. Saken vil bli oversendt til universitetet, og museet vil trekkes inn i 
håndteringen på et senere tidspunkt. Sakspapirene til møtet i stiftelses styre var lagt ved de 
utsendte saksdokumentene til orientering for styret for Bergen Museum.  
 
 
Sak 14/2011 Regnskap per 28. februar 2011  
  SAK 2011/4861 
 
Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig å ta regnskapet per 28. februar til etterretning. 
 
 
Sak 15/2011 Budsjett 2011 – endelig fordeling av budsjettet  
  SAK 2011/4863 
 
Vedtak: 
Styret tok den endelige fordelingen av budsjettet for 2011 til orientering. 
[Endelig budsjettfordeling er vedlagt protokollen.] 
 
 
Sak 16/2011 Styrings- og ledelsesformer ved Bergen Museum – interimsordning 
  SAK 2008/5067 
 
Vedtak: 
Styret for Bergen Museum tar vedtaket fra rektor og universitetsdirektør om interimsordning 
for ledelsen av museet, til etterretning.  
 
 
Sak 17/2011 Årsrapport 2010 – Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Bergen Museum 
  SAK 2010/12334 
 
Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig å slutte seg til den fremlagte Årsrapport 2010 – Helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) for Bergen Museum. 
 
 
Sak 18/2011 Handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Bergen 2011-2014 
  SAK 2009/14134 
 
Vedtak: 
1. Styret vedtok enstemmig å slutte seg til forslaget til handlingsplan for likestilling 2011 –  
    2014 
2. Styret ba om at Bergen Museum utarbeider en egen plan og legger den fram for styret. 
 
 
Sak 19/2011 Søknad om personlig opprykk til forsker 1109 
  SAK 11/4840 
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Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig at forsker xxxx gis anledning til å få vurdert sin vitenskapelige 
produksjon for personlig opprykk fra forsker 1108 til forsker 1109.  
 
Styret ber xxxx sende inn en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon, omtale av 5-10 
arbeider spesielt og en fullstendig CV med publikasjonsliste, jfr § 3 i Reglement for opprykk 
til forsker 1109 i statlige virksomheter.  
 
Styret vil oppnevne et sakkyndig utvalg i neste møte. 
 
 
Sak 20/2011 Konsulentstilling ved De kulturhistoriske samlinger (DKS) 
  SAK 2011/4839 
 
Behandling i møtet: 
Gitte Hansen gjorde oppmerksom på at De kulturhistoriske samlingers vedtak i sak 8/11 
hadde følgende ordlyd: ”Utsendt forslag til utlysningstekst og stillingsomtale ble enstemmig 
godkjent. Ved fremtidige utlysninger av tilsvarende stilling skal arbeidsinstruksen tilpasses 
den tids behov ved de arkeologiske samlingene ved DKS.” 
 
Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig at det skal lyses ut en fast stilling som konsulent knyttet til 
samlingene ved DKS. 
 
 
Sak 21/2011 Eventuelt 
1. Ågot Valle spurte om det planlagte styremøtet 15. juni kunne flyttes. 
Styret ble enig om å endre møtedato til mandag 20. juni kl 10. 
 
2. Kristine Daae Smedsvig ba om at saksdokumentene måtte bli sendt ut tidligere. 
 
3. Kristine Daae Smedsvig ba om at styrerepresentanter og vararepresentanter ble minnet om 
møtene ved e-post ca. 2 uker i forkant. 
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Endelig budsjett for Bergen Museum, vedtatt i sak 15/2011 
 
BUDSJETTFORDELING FOR 2011 
 

 
Fordeling 15.12.10 

 
Fordeling 08.03.11 

 
Endelig fordeling 

    
Investering og vedlikehold    
Utstyr 0   
    
Lønnsutgifter    
Alle kjente lønnsutgifter inkl. avgifter 
og forventet refusjon 

51 650 000 - 235 000 51 415 000 

    
Driftskostnader    
Husleie 34 260 700  34 260 700 
    
De naturhistoriske samlinger    800 000 300 000 1 100 000 
Arboretet og Botanisk hage (inkl. 
midler til utbygging) 

800 000  800 000 

De kulturhistoriske samlinger (inkl. 
Konserveringsseksjonen)   

650 000 400 000 1 050 000 

Forskning (småforsk og RBO)) 0 250 300 250 300 
Publikumsseksjonen med Muséhagen 500 000 500 000 1 000 000 
Skolerettede tiltak 300 000  300 000 
Utstillinger 0   
BM fellesdrift 950 000 203 000 1 153 000 
HMS-tiltak 0 50 000 50 000 
MUSIT (kontingent og lokalt arbeid) 2 350 000  2 350 000 
    
Reserve 0   
    
Totalt 92 260 700  93 729 000  
    
 
 
 
 


