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PROTOKOLL STYREMØTE 03/19 - 4. juni 2019 

Sted: Tøyen Hovedgård, kl. 08:30-11:30 

Tilstede: Kristin Halvorsen 
Harald Magnus Andreassen  
Tore Oldeide Elgvin  
Jørn Hurum  
Tage Slind Jensen  
Anneleen Kool  
Solveig Kristensen 
Birgitte Lisbeth Graae Thorbek 
Jeanette Viken 
 

Fra administrasjonen: Tone Lindheim 
Krenar Badivuku 
Jan T. Lifjeld 
Jon Lønnve 
Geir A. Rogstad 
Hedda Ugletveit 
Cathrine Vollelv 

 
Forskerorientering:  
Førstelektor Anneleen Kool: «Mennesker og planter i fortid og framtid» 

 
VEDTAKSSAKER  

V-sak 01  Protokoll møte 02/19 
Vedtak: Protokollen er godkjent. 
 
V-sak 02 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM 
 Badivuku redegjorde. 
 
Vedtak: Notatet om HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etterretning.  
 
V-sak 03 Plan for budsjettprosessen 2020 
 Rogstad redegjorde. 
 
Vedtak: Styret godkjenner administrasjonens plan for budsjettprosessen 2020.  
 
V-sak 04 Strategiplan 2020-2030 
 Lønnve redegjorde. Hurum ønsket en presisering av «naturmangfold» og mente at 

begrepet «bærekraft» er upresist og bør unngås. Halvorsen etterlyste en diskusjon om 
oppdragsforskningen og ba om at saken utredes og fremmes som diskusjonssak i 
kommende styremøte.  
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Vedtak: Styret slutter seg til hovedmålsettingene i fremlagt arbeidsdokument for strategi 
2030. Endelig strategiplan med tilhørende tiltak legges frem for vedtak i styremøtet i 
desember. 

 
V-sak 05 Digitalisering av lavsamlingen 
 Lønnve redegjorde. 
 
Vedtak: Styret bevilger 1 100 000 NOK av sin strategiske pott til 

«Massedigitaliseringsprosjektet». 
 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 

O-sak 1 Aktuelle saker fra museumsdirektøren 
 - Utviklingsavtalen NHM-UIO sentralt er utarbeidet og vil bli fulgt opp på jevnlige 

møter med rektor  
 - Et EU Horisont 2020 koordinatorprosjekt (Greenpeg - prosjektleder Axel Müller) 

har passert første vurderingsrunde og er invitert til å sende inn utvidet søknad i 
september 

 - Våre store byggeprosjekter: Klimahuset er under bygging, Veksthuset er fortsatt 
under planlegging og i Brøggerprosjektet har utstillingsdesigner, Bruckner fra 
Tyskland, nettopp blitt valgt ut 

 - Den nasjonale skolestreiken 22. mars ble dokumentert og dannet grunnlaget for en 
utstilling på Klimahusets byggegjerde 

 - Stigende og meget positive tall for besøk i innendørs utstillinger, billettinntekter og 
omsetning i museumsbutikk januar-mai 2019 

 - Siden sist styremøte har vi hatt en rekke godt besøkte aktiviteter og arrangement: 
eggende påske, Dinodag, Vårtreffet, m.fl. 

 - Vi er i gang med utarbeidelse av Helhetsplan og Mobilitetsplan 
 - Arbeidet med utvikling av en ny Steinhage mellom Brøgger og Collett er så vidt i 

gang 

 
O-sak 2 Virksomhetsrapportering 
 Vollelv redegjorde. Styreleder ga uttrykk for et ønske om at vi lager et arrangement 

hvor vi inviterer venneforeningenes styrer slik at de kan orientere om sin virksomhet 
og vi kan gi uttrykk for at vi setter stor pris på deres innsats for museet.Det ble 
avklart at administrasjonen har fått styrets fullmakt til å justere billettprisene. 

  
O-sak 3 Likestilling m/presentasjon av Balanseprosjektet FRONT2 
 Ugletveit redegjorde. Prosjektet er et samarbeid mellom MN-fakultetet, Teologisk 

fakultet og NHM. Prosjektet starter opp til høsten. 
 
O-sak 4 Tiltredelser og fratredelser, status stillinger 
 Ugletveit orienterte kort om status for stillinger i prosess og tiltredelser og 

fratredelser. 
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O-sak 5 Plan for styresaker/årshjul 
 Rogstad redegjorde.  
 
O-sak 6 Eventuelt 

Solveig Kristensen varslet om bytte i eksterne representasjon utpekt av MN- 
fakultetet. Nåværende vararepresentant Rein Aasland overtar som representant, mens 
hun går inn som vara.  
 
Oldeide Elgvin påpekte den uensartede bruken av navn på museets bygninger. Han 
ønsket at administrasjonen fremmer et forslag om en ensartet navnebruk for vedtak i 
styret.  
 

 
 
ANSETTELSESSAKER  

T-sak 1 Kompetanseopptrykk til professor  
Vedtak: Styret godkjenner bedømmelsen til opprykk til professor etter kompetanse innenfor 

fagområdet paleontologi for Øyvind Hammer og tildeler opprykket i tråd med den 
nasjonale bedømmelseskomiteens anbefaling. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 11:15. 
Ref. JTL 


