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PROTOKOLL STYREMØTE 02/18 - 28. mai 2018 

Sted: Tøyen Hovedgård, kl. 14:00-17:00 

Tilstede: Kristin Halvorsen 

Harald Andreassen 

Solveig Kristensen 

Anders Bryn (vara) 

Birgitte Lisbeth Graae Thorbek  

Tore Oldeide Elgvin 

Jørn Hurum  
Julie S. Paus-Knudsen 

Espen Sommer Værland
 
Forfall: 

 

Anneleen Kool (vara møtte) 

 
 

Fra ledelse og adm.: Tone Lindheim 
Cathrine Vollelv  
Jon Lønnve  
May Britt Myhr 
Geir A. Rogstad  
Hedda Ugletveit  

 
Forskerorientering: 
Ved forsker emeritus John Brittain: "Hva skjer med natur og samfunn når verdens isbreer 
krymper"? 
 
To saker ble meldt til punktet eventuelt.  
 
VEDTAKSSAKER  

V-sak 01  Protokoll møte 01/18. 
Vedtak: Protokollen er godkjent. 

V-sak 02 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM 
 Rogstad utdypet statusrapport pr. 15.mai.  Det har vært en del uønskede hendelser i 

Botanisk hage. Radonprosjektet ved UiO følger situasjonen ved Naturhistorisk 
museum tett. Siste målinger gir jevnt over gode tall.  Styret ba om at tilgjengelige 
rapporter fra radonmålinger gjøres kjent for alle ansatte. Sykefraværet er som 
tidligere.  Styret gav uttrykk for at et sykefravær på 7,2% for teknisk-administrativt 
personale er relativt høyt, og ønsket mer oppmerksomhet rundt dette, og ba om en 
nærmere redegjørelse på et senere møte. 
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Vedtak: Notat og redegjørelse om HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til 
etterretning. 

 
V-sak 03 Virksomhetsrapportering 1.tertial 
 Vollelv redegjorde for totaløkonomien, som er delt i basis virksomhet og eksternt 

finansiert virksomhet.  Avvik mellom regnskap og budsjett på inntektssiden, ble 
redegjort for. Vollelv gav en oversikt over bidragsyterne til den eksternt finansierte 
virksomheten. Videre presenterte Vollelv den økonomiske statusen for EU-prosjektet 
PlantID.  Det er allerede kommet inn EU-prosjektmidler i regnskapet, noe som ikke 
var fanget opp i budsjettet. Hun fortalte at det er et høyere aktivitetsnivå, enn det som 
er normalt for første tertial, i alle seksjoner.  Alle seksjoner, så nær som 
forskningsseksjonen har et merforbruk i forhold til budsjett.   Styret etterspurte en 
buffer i form av frie midler for strategiske valg, og ønsket bla. å få en oversikt over 
stillinger som blir ledige i årene framover. Vollelv gikk videre til å presentere 
butikkdriften ved museet, trenden er at inntektene øker i butikken, både hva gjelder 
billettinntekter og salg i museumsbutikken. 

Vedtak: Styret godkjenner virksomhetsrapporteringen for 1.tertial 2018.  
 
V-sak 04 Plan for budsjettprosessen 2019 
 Rogstad redegjorde for planen som er styrt av budsjett- og planprosessene ved UiO 

sentralt. Signalene er at man ikke kan forvente økte budsjettrammer for neste år.  En 
betydelig del av museets bevilgning er bundet opp i husleie og lønn.  
Handlingsrommet ligger hovedsakelig i dekningsbidrag (overhead-inntekter) fra den 
eksternt finansierte virksomheten. Foreløpig disponeringsskriv blir sendt enhetene 
etter UiO styrets møte i juni, og endelig disponeringsskriv er forventet primo 
desember.  Myndighetenes effektiviseringskutt og UiOs flate kutt, for å skaffe internt 
handlingsrom, som har kommet gjennom tildelingene de siste årene, utgjør i 
realiteten en reduksjon tilsvarende ett årsverk årlig for NHM. 

Vedtak: Styret godkjenner administrasjonens plan for budsjettprosessen for 2019. 
 
V-sak 05 Billettpriser 2019 
 Rogstad utdypet det utsendte saksdokumentet og redegjorde for dagens billettpriser. 

Etter en diskusjon vedtok styret å øke billettprisene med virkning fra 1.1.2019. Styret 
ba om å få utredet hvilke økonomiske konsekvenser det har å gi barn opp til 16 år 
gratis adgang.  Gratis adgang for barn, åpner muligheter for å søke gaver blant annet 
fra Sparebankstiftelsen.  

Vedtak: Styret vedtar at billettprisene for 2019 endres: 
 Voksenbillett økes fra kr. 100,- til 120,- 
 Kategorien årskort bortfaller. 

 Øvrige kategorier blir som tidligere.  Styret ba om at det legges fram forslag til nye 
billettpriser og åpningstider for 2020, samtidig med behandling av neste års budsjett. 

  
V-sak 06 Lokal tiltaksplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 

Ugletveit redegjorde for prosessen bak, og innholdet i forslag til lokal tiltaksplan for 
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020.  Styret uttrykte tilfredshet med 
tiltaksplanen. 
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Vedtak: Tiltaksplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020 vedtas.  
 

ORIENTERINGSSAKER 

De to diskusjonssakene som var satt opp i innkallingen ble endret til 
orienteringssaker. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 

O-sak 01 Aktuelle saker fra museumsdirektøren   
Lindheim ga en muntlig presentasjon av aktuelle saker: Hun viste til rekordhøye 
besøkstall for første kvartal 2018. Hun fortalte om utstillingen «Livets tre», 
framhevet det omfattende vår-programmet, og presenterte Botanisk hage i Oslo, et 
levende museum med sjeldne og sårbare vekster – vakker og vitenskapelig.  
Lindheim orienterte styret om samlingsforvaltningen som omfatter 65% av landets 
naturhistoriske samlinger, ca 6 millioner objekter, og forskningsvirksomheten som 
inneholder både samlingsbasert forskning og en betydelig andel eksternt finansiert 
forskning. Styret fikk også høre om NHMs undervisningsvirksomhet og 
forskerskolen Forbio. Lindheim fortalte videre om de store formidlingssatsningene, 
som kommer i tillegg til ordinær drift ved museet: rehabilitering av Brøggers hus, 
planlegging og bygging av nytt Klimahus og nytt Utstillingsveksthus. Det arbeides 
aktivt for å finansiere framtidige stillingsressurser til disse satsningene. Lindheim 
beskriver museets fire kjerneoppgaver, gjennom en metafor om et stort dyrs 
fotavtrykk: forskning, undervisning, samslingsforvaltning og formidling. De tre store 
satsningene, nevnt over, vil kreve at formidlingsvirksomheten setter det tyngste 
fotavtrykket i de nærmeste årene. Museet arbeider også videre med strategiarbeidet 
både på kort og lang sikt. 

O-sak 8 (tidligere D-sak 2) Status strategiprosessen 
Lønnve innledet med å gi en oversikt over arbeidssituasjonen, hvor essensen i de 
kommende årene er publikumsfokus.  I tillegg til ordinær museumsdrift på alle 
områder, står vi foran bygging og åpning av Klimahuset, senhøstes 2019, 
rehabilitering av Brøggers hus, og nytt veksthus.  Samtidig er det mange mennesker 
som besøker Botanisk hage.    Strategiprosessen går videre, og man legger opp til en 
overordnet beslutning i styret om hovedprioriteringer. Styret ønsker et begrunnet 
forslag til hovedprioriteringer til septembermøtet. 

O-sak 7  (tidligere D-sak 1) Campus Tøyen – arealdisponering og utvikling av 
bygningsmassen 
Lønnve presenterte status for ulike mulighetsstudier og tilpasning av arealer for 
forskergrupper. Beslutning om å videreføre utstillingsaktiviteten i Colletts hus etter 
2021 er fattet.  Uløste saker som man arbeider videre med er: innplassering etter 
avvikling av brakka, mva- midlene og låven, hagens driftsfunksjoner, Økern etter 
2029, magasiner, m.m. 

O-sak 02 Tiltredelser og fratredelser, status tilsettinger. 
Det vises til utsendt saksdokument. 

O-sak 03 Plan for styresaker/årshjul 
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Styret tok den skriftlige saken til orientering. 

O-sak 04 Videreføring av prosjektavtale med Norsk Hydro (unntatt offentlighet) 
Styret tok den skriftlige saken til orientering.   

O-sak 05 Administrativ forbedring og effektivisering 
Styret tok den skriftlige saken til orientering. 

O-sak 06 Eventuelt 
  Sykkelparkering.  Det ble fremmet ønske om flere muligheter til å parkere sykler for 

ansatte.  Saken er også meldt inn via EA og vil bli sørget for. 
  
 Saker unntatt offentlighet. Vararepresentanter til styret vil også bli gitt tilgang til 

saksdokumenter i saker unntatt offentlighet. 
 

TILSETTINGSSAKER 

T-sak 6 Forlenget midlertidig ansettelse, uten forutgående kunngjøring, i 50% stilling 
  som forsker – eksternt finansiert. 
  
Vedtak: Anders Wollan ansettes i eksternt finansiert 50% forskerstilling (stillingskode 1108) 

for perioden fra og med 15.06.2018 til og med 31.12.2018  
 
T-sak 7 Fast ansettelse 40 % stilling som forsker for en periode over 3 år uten  
  forutgående kunngjøring – eksternt finansiert.  
 
Vedtak: Trond Reitan ansettes fast i eksternt finansiert 40% forskerstilling (stillingskode 

1109) med tiltredelse den 01.11.2018, der finansieringen gjelder fram til og med den 
31.12.2022.  

 
Møtet ble hevet kl. 16.55. Nåværende studentrepresentanter hadde sitt siste møte, og ble takket for 
god innsats av styreleder. Styrets medlemmer fikk deretter en omvisning i utstillingen - Livets tre, 
ved professor Jørn Hurum, med påfølgende styre-middag i THG. 
 
 

Ref. HU 


