
Naturhistorisk museum 
Universitetet i Oslo 

 

 

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 02/20 – 11. Mai 2020 
Sted: Zoom, 15:00 – 16:00 
 

Tilstede: Kristin Halvorsen, Harald Magnus Andreassen, Anneleen Kool, Amund Reigstad, Jørn 

Hurum, Remi Aleksander Nielsen (VO), Rein Aasland, Birgitte Lisbeth Graae Thorbek, 

Liv Guro Kvernstuen (vara) 
Forfall: Tore Oldeide Elgvin, Jeanette Viken 

Fra administrasjonen: Tor Carlsen, Tone Lindheim, Jan T. Lifjeld, Jon Lønnve, Geir A. Rogstad, Hedda 
Ugletveit, Cathrine Vollelv, Marianne Strøm, Heidi Bakken (referent) 

   
ORIENTERINGSSAKER 
 
O-sak 01 Orientering om gradvis gjenåpning av Botanisk hage 
Tone Lindheim orienterte om situasjonen ved museet fra UiO stengte bygningene 12. mars til dagens dato.  

• Bygge og rehabiliteringsarbeider har gått sin gang ved både Brøggers hus og Klimahuset.  
• NHM har fått dispensasjon for å gjøre nødvendig og kritisk ettersyn og vedlikehold i museet og i 

hagen.  
• Ansatte har primært hatt hjemmekontor. Ansatte som har gjennomført arbeid ved museet har fylt ut 

et skjema for Sikker Jobb Analyse (SJA) før de har fått komme inn i bygningene og hagen.  
• Beredskapsgruppen ved NHM har avholdt møter. De første ukene hver dag, videre ble dette 

redusert til 2 gange per uke og siden 1 gang per uke.  
• Det er ikke sporet smitte eller rapportert om syke ved museet.  
• Det er nedsatt en arbeidsgruppe og styringsgruppe som ser på gjenåpning av Botanisk hage.  

 
Marianne Strøm orienterte om tiltak for gjenåpning av utstillingene innendørs: 
UTAD er innstilt på, og planlegger og tilrettelegger for at utstillingene i Colletts hus kan åpne så snart Botanisk hage 
åpner sine porter. Innstilt på å åpne mandag 18. mai dersom hagen åpner helgen 16.-17. mai. 
De foreslår en gradvis gjenåpning ved å ta imot forhåndsbookede skolegrupper den første uken. 
Basert på erfaringer fra dette vil de legge opp til et løp for å kunne motta også andre og flere besøkende på en 
forsvarlig måte. 
 
Museumsbutikken ønsker man å holde åpent som vanlig med 3 medarbeidere på jobb med normal åpningstid. Antall 
samtidig i butikken vil bli regulert av de ansatte. 
 
Det anbefales at Klimahuset avventer noe med å åpne. Hovedgrunnen for dette er at utstillingene i veldig stor grad er 
lagt opp til interaksjon gjennom berøring. De vil fortsette med å planlegge for og også gjennomføre arrangementer for 
mindre grupper, og vil ta inn mindre fokusgrupper for testing av utstillingen. 
 
UTAD har mobilisert et vertskapskorps bestående av kolleger fra flere seksjoner, samt Botanisk hages venner. Det blir 
satt opp vaktliste i løpet av uken. Vertskapskorpsets hovedoppgave vil være å ønske de besøkende velkommen tilbake 
og samtidig informere om hva som er åpent og tilgjengelig og hva som evt. er begrensninger grunnet videreføring av 
smitteverntiltak. 
 
Kommunikasjonsteamet vil utarbeide en enkel forklaring som kan benyttes av alle ansatte – også vekterne – om 
hvorfor det har vært stengt for å sikre enhetlig informasjon.  
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Det antas at hele hagen åpner, men at veksthusene vil forbli stengt en stund til. 
Det ble informert om at Kaféen holder stengt så lenge hagen ikke er åpen. Handwerk vil trolig åpne igjen så snart 
kundene er tilbake.  
 
Tor Carlsen (Seksjonssjef Botanisk hage) informerte om arbeidet som gjøres i arbeidsgruppen for gjenåpning av 
hagen. Arbeidsgruppen er satt sammen av ansatte fra NHM og UiO. Første møte i gruppen ble avholdt fredag 8. mai, 
møte nr. 2 mandag 11. mai. Føringene for arbeid som kan gjøres ved museet har vært veldig strenge. De nye 
retningslinjene, som det ble informert om 8. mai, gjør det mye enklere å jobbe med denne saken. Arbeidsgruppen har 
fått hjelp av HMSB og BHT hos UiO. Har fått beskjed om å risikovurdere arbeidet før det gjennomføres. Skal nå lage 
liste over tiltak som må gjennomføres før vi kan åpne. Vurderer ulike tiltak for hverdag og helg.  Styringsgruppen har i 
møte i dag kl. 16.00. Dette må gjennomføres før de kan jobbe videre.  
 
Tor informerte om at han som leder av nettverket for Botaniske hager i Norge inviterte til et erfaringsutvekslingsmøte. 
Dette ble godt mottatt og har vært nyttig. Botanic Gardens Concervation International (BGCI) har hatt gode 
diskusjoner og erfaringsutvekslinger i et nettforum. Åpner vi medio mai er vi en av de første hagene som åpner i 
verden.   
 
Rein Aasland stilte spørsmål om hva NHM gjør for å forhindre smitte og at for å unngå at mange ansatte som innehar 
kritiske funksjoner havner i karantene. Det ble informert om at man følger smitterådene fra FHI. Videre oppfordrer 
man til at de ansatte holder seg i sine bygg og med god avstand til hverandre. Det skal videre vurderes om man skal ha 
en form for rullering for å unngå at alle ansatte er på jobb samtidig. Seksjonslederne fører oversikt over hvem som 
befinner seg på jobb til enhver tid. Botanisk hage har delt arbeidsstokken inn i grupper etter type kompetanse. Passet 
på at det ikke har vært kontakt mellom gruppene. Gruppene har hatt egne lokaler som ikke blir kontaminert av andre. 
Dette for å hindre at vi skal stå uten kritisk personell.  
 
For arbeidsplassene ved NHM for øvrig gjelder de samme reglen som for andre arbeidsplasser. 
   
O-sak 02 Den økonomiske situasjonen for NHM pga. korona-situasjonen 
 Cathrine Vollelv informerte om status for regnskapet for 1. tertial. Presentasjon vedlagt. 


