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STYRET FOR BERGEN MUSEUM 
 
 
 
 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTET 
 

 
Dato:  Onsdag 24. mars 2010 
Tid:  Kl 10.00-12.20 
Sted:  Krypten, De kulturhistoriske samlinger, Haakon Sheteligsplass 10 
 
 
 
Disse møtte:  
Fra styret: BM-eksterne representanter:  

Ågot Valle 
Ingvild Gilhus 
 
Studenter: 
Christian Bjerke 
Peter Hatlebakk (vararepresentant for Monica Tormassy) 
 
BM-interne representanter: 
Gruppe A: 
Henrik von Achen, leder 
Heidi Lie Andersen 
Kari Loe Hjelle 
Bjarte Jordal 
 
Gruppe C: 
Solfrid Hjelmtveit 
Gunnar Langhelle 
 
 

Forfall: Per Johan Jakobsen og Monica Tormassy 
 
Fra Adm.: Siri Jansen og Karen Marie Heimvik 
 
 
Omvisningen på De kulturhistoriske samlinger ble utsatt til et senere møte. 
 
 
Sakliste: 
 
 
Sak 07/2010 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  SAK 2010/1428 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent med en innmeldt sak under 16/2010 Eventuelt. 
 
Sak 08/2010 Godkjenning av protokoll fra møtet 16.12.2009 
  SAK 2010/1428 
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Vedtak: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 
Sak 09/2010 Orienteringer 
  SAK 2010/4109 
 
Museumsprosjektet 2014 
Det er laget en brosjyre for rehabiliteringsprosjektet for Museplass 3. Den ble sendt ut 
sammen med sakspapirene. Brosjyren er distribuert til alle ansatte ved museet og skal brukes 
videre i profilering av prosjektet. 
 
Det er oppnevnt et nasjonalt råd for opprustningen av UiBs museumsbygning, ref. utsendte 
vedlegg. Rådet hadde sitt første møte 2. mars og var etter møtet på omvisning i Museplass 3.  
 
Vindusarbeidet i Museplass 3 påvirker nå store deler av utstillingene, og vi kan ikke lenger 
garantere for publikums sikkerhet i bygget. Museet har derfor besluttet å stenge i 6 måneder 
f.o.m. 1. april. Det blir ikke nødvendig å permittere vaktene, og det arbeides med en plan for 
alternative arbeidsoppgaver. Det jobbes nå med informasjon til publikum, blant annet blir det 
viktig å vise til at De kulturhistoriske samlinger er åpne for publikum. 
 
Det planlegges fotografering av utstillinger med tanke på nettpresentasjon når museet er 
stengt og for å dokumentere utstillinger som kan bli tatt ned i forbindelse med det store 
rehabiliteringsprosjektet. 
 
Arbeidet med skjellettene i Hvalsalen er nå i full gang. Alle prosjekttilsatte har startet, og det 
bygges nå verksted inne i utstillingen. 
 
Kristine Breivik har sluttet som prosjektkoordinator. Deler av arbeidsoppgavene hennes vil bli 
videreført av Petter Bomann-Larsen, seniorrådgiver på Økonomiavdelingen. 
 
Arbeid med bygging av magasinene i realfagbygget pågår for fullt.   
 
De naturhistoriske samlinger samarbeider med Eiendomsavdelingen om arealdisponering for 
zoologene som skal flyttes til Realfagbygget. De fysiske forholdene i Museplass 3 har den 
siste tiden vært veldig dårlige, og det haster med å få klargjort arealene i Realfagbygget slik at 
folk kan begynne å flytte. 
 
Eiendomsavdelingen går i disse dager ut med forespørsel etter mulige leielokaler for nye 
magasiner for kulturhistorisk materiale. 
 
Tildeling fra fonds og legater 
8. mars ble tildeling av midler fra fonds og legater kjent. Fra Meltzer fondet fikk ansatte ved 
museet kr 345.000 til forskningsprosjekt og kr 100.000 til reiser. Fra Universitetsfondet ble 
det bevilget kr 218.000, og fra Grolle Olsens legat ble det delt ut kr 630.000 til botanikere ved 
museet og instituttet. 
Fondene begrunner ikke sine tildelinger, det er Fondsstyret som avgjør på bakgrunn av 
innspill fra fakultetene og museet. Ved museet vurderer styreleder og styrerne søknadene og 
gir skriftlige anbefalinger til Fondsstyret. 
 
Tildeling av ”små driftsmidler” 
Forskingsrådets ordning med tildeling av små driftsmidler fortsetter også i 2010. NFR dekker 
40 % og institusjonen dekker 60 % (fordelt med 30 % på museet og 30 % sentralt). Med en 
egenandel på kr 108.000 og kr 252.000 fra NFR og UIB sentralt blir totalsummen kr 360.000 
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til museets forskere. Til forskjell fra tidligere år, må museets egenandel dekkes inn via den 
enkeltes annuum og ikke via museets forskningsmidler. 
Det ble en særdeles kort søknadsfrist i år. Dette skyldes at det først var sendt ut melding fra 
UiB sentralt om at det ikke ble tildelt slike midler i år. Så kom det senere melding om at det 
likevel ville bli delt ut midler. 
 
Utstilling til Smithsonian 
Dypere enn lyset åpnet 20. februar i Washington hvor den skal stå i 3 måneder. Det var god 
dekning i Washington Post og utstilling profileres fint på nettsiden til Natural History 
Museum. I forbindelse med åpningen arrangerte Den norske ambassade et seminar om 
internasjonal forskningssamarbeid innen ”Ocean Science” med deltakere fra blant annet NSF 
(National Science Foundation) og forskningsavdelingen til Det hvite hus. I løpet av den tiden 
utstillingen vises i Washington, regner en med at ca 1,5 millioner vil besøke museet. Det 
jobbes med å få flere museer i USA og Canada til å ta imot utstillingen. 
 
Ny film om museet 
Studenter fra Institutt for medievitenskap har laget en film om Bergen Museum. Filmen har 
fått tittelen Historiens magi. Den kan ses på http://vimeo.com/9760902 
 
Organisering, styring og ledelse 
Det begynner å komme inn kommentarer til diskusjonen om organisering, styring og ledelse 
av Bergen Museum. Dette legges frem som egen sak for styret. Fristen for innspill var 19. 
mars. 
 
Museumskonferanse 
25. og 26. mars arrangeres konferansen Fremtidens museum. Tema ser ut til å være av 
interesse for mange for hele 127 har meldt seg på. Program og invitasjon er sendt styrets 
medlemmer tidligere. 
 
 
Sak 10/2010 Budsjett 2010, justeringer på budsjettet 
  SAK 2010/4111 
 
Vedtak: 
 
Publikumsseksjonen: 
Underskuddet i 2009 på kr 634.700 blir trukket inn nå, men seksjonen får ha et underskudd i 
2010 avgrenset opp til kr 315.000. Underskuddet i 2010 skal dekkes inn av bevilgningen i 
2011.  
Per 31.desember 2011 skal seksjonen være i balanse.  
Publikumsseksjonens samlede budsjett for 2010 blir etter dette redusert fra kr 1.600.000 til 
kr 965.300. 
Inndratte midler blir brukt til å styrke budsjettet for BM fellestiltak. 
 
Utbygging av Botanisk hage, prosjekt nr. 749000: 
Prosjektet får ha om lag kr 350.000 i underskudd i 2010, men skal være i balanse innen  
31. desember 2011. 
 
Arboretet og Botanisk hage, ordinær drift: 
Underskudd i 2009 på kr 21.100 blir trukket inn ved ompostering og inntektsført på BM 
fellestiltak. 
 
De naturhistoriske samlinger (DNS) 
Underskudd i 2009 på kr 44.600 blir trukket inn ved ompostering og inntektsført på BM 
fellestiltak. 
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De kulturhistoriske samlingen får overført gjenstående midler for det som gjelder museal 
sikring. Kr 91.100 blir overført som øremerkede midler til DKS ved ompostering fra BM 
Fellestiltak. 
 
Husleiee 2010: 
Posten ”Husleie” blir sett til kr 30.909.300. 
 
BM Fellestiltak: 
Budsjettendringer: 
Bevilgning 2010    kr 1.200.000 
Budsjettendring Publikumsseksjonen  kr     634.700 
Budsjettendring Husleie                                    - kr     958.000 
Nytt budsjett                                                        kr     876.700 
 
 
Sak 11/2010 Regnskap per 28.02.2010 
  SAK 2010/4112 
 
Vedtak: 
Styret tok regnskapet per 28.02.2010 til etterretning. 
 
 
Sak 12/2010 Årsrapport 2009 – Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Bergen Museum 
  SAK 2010/4120 
 
Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig å slutte seg til den fremlagte Årsrapport 2009 – Helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) for Bergen Museum. 
 
 
Sak 13/2010 Forskningsmelding 2009 
  SAK 2010/4122 
 
Vedtak: 
Styret diskuterte den foreløpige forskningsmeldingen for 2009, og vedtok enstemmig at 
styrets leder, nestleder og direktør utarbeider den endelige meldingen med bakgrunn i de 
innspill som fremkom i styrets diskusjon. 
 
 
Sak 14/2010 Oppnevning av arbeidsgruppe for utstillinger 
  SAK 2010/4124 
 
Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig forslaget til sammensetning av en arbeidsgruppe for planlegging av 
utstillinger i Muséplass 3 og forslaget til mandat for gruppen. 
 
 
Sak 15/2010 Endring i møteplan for våren 2010 
  SAK 2010/4125 
 
Vedtak: 
Ekstra styremøte tentativt 27. april 2010, avklares per e-post. 
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Sak 16/2010 Eventuelt 
 
Bjarte Jordal tok opp spørsmålet ang. inndragning av inntekter fra eksternt finansierte prosjekt 
til BM felles. Dette må det varsles om før prosjektavtaler blir inngått. 
 
Styret ber om at det blir utarbeidet generelle retningslinjer for hvordan Bergen Museum med 
underliggende enheter skal håndtere ulike eksternt finansierte prosjekter. 
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Vedlegg til protokoll for styremøtet 24. mars 2010: 
 
Sak 14/20 Oppnevning av arbeidsgruppe for utstillinger 
 
Mandat: 
 

• Som overordnet oppgave skal arbeidsgruppen diskutere og foreslå konkrete planer for 
utstillinger i et renovert museumsbygg i Museplass 3 frem mot 2014. 

 
• Arbeidsgruppen skal foreslå fordeling av tilgjengelig utstillingsareal til de ulike 

fagene, til tverrfaglige problemstillinger og diskutere hvordan areal til midlertidige 
utstillinger skal avsettes og disponeres. 

 
• Arbeidsgruppen skal foreslå aktuell tematikk for utstillinger innenfor botanikk, 

zoologi og geologi samt tverrfaglige utstillinger innen naturfagene og med de 
kulturhistoriske fagene.  

 
• Arbeidsgruppen skal i samarbeid med Eiendomsavdelingen avklare hva som ligger i 

et fredningsvedtak for utstillinger med montrene i Museplass 3 og hvordan museet 
kan påvirke renovering/endringer i disse utstillingene. Arbeidet retter seg også inn 
mot samarbeidet med Statsbygg på litt sikt. 

 
• Arbeidsgruppen bør trekke inn andre fagpersoner ved museet i arbeidet sitt. 

 
• Arbeidsgruppen skal presentere planer for ansatte ved museet før de legges frem for 

styret som fatter de endelig vedtak på et senere tidspunkt. 
 

• Arbeidsgruppen skal anslå tidsbruk og grove økonomiske rammer for de ulike 
prosjektene som foreslås. 

 
• I arbeidet er det viktig å bruke informasjon og inspirasjon fra andre museer og 

arbeidsgruppen skal så snart som mulig utarbeide planer for et forprosjekt som 
museet skal søke om finansiering til.  

 
• Arbeidsgruppen skal jevnlig orientere styret om fremdriften i arbeidet. 

 
Medlemmer: 
 

• Publikumsseksjonen, seksjonsleder Kari Klæbo Kristoffersen  (leder) 
• Zoologi, førsteamanuensis Terje Lislevand 
• Botanikk, førsteamanuensis Mary Losvik  
• Geologi, amanuensis Øystein J. Jansen 
• Styrer ved DNS, førsteamanuensis Kari Loe Hjelle  
• Styrer ved DKS, amanuensis Sigrid Kaland 
• Museets ledelse, direktør Siri Jansen 

 


