
 
 
 
Protokoll (A) fra styremøte den 5.6.2019 
 

Til stede:  Bernt Bull, Anne Helgesen, Anne Grethe Solberg, Therese Hervig Johnsen, Fredrik Birkelund og 
Aysegul Leblebicioglu (t.o.m sak 22/2019). 

Forfall: Inger Jensen, Lavleen Kaur, Namik Mackic 
Fra adm.: Lars Emil Hansen, Jan-Morten Torrissen (referent), Annelise Bothner-By (omvisning i karnevals-

utstillingen), Gazi Øzcan (omvisningen i karnevalsutstillingen og orienteringen museumskafeen 
Frodig og Heidrun Sølna Øverby (orientering om formidlingsopplegg på Ibsens Vildanden).  

 

 
 
Sak 19/2019 Protokoller fra møtet 11. april 20119 
 

Vedtak: Protokollen(e) godkjennes og signeres. 
 

Sak 20/2019 Besøkstall pr 31. mai 2019 
 
Administrasjonen presenterte besøkstallene pr. 31. mai, som også var sendt ut på forhånd; 

 Pr mai 2018 Pr mai 2019 Endring i prosent 

Arbeidermuseet 3 733 5 507 + 1 774 + 47,5 % 

Bymuseet / Teatermuseet 32 884 15 282 - 17 602 - 53,5 % 

Interkulturelt Museum 5 611 7 086 + 1 475 + 26,3 % 

Oslo Museum samlet 42 228 27 875 - 14 353 - 34,0 % 

På Arbeidermuseet har det vært en økning i skolebesøket i tillegg til en liten økning i det uorgani-
serte besøket. På Bymuseet ser vi at det fortsatt er en nedgang sammenlignet med tallene fra i 
fjor. Fra juli av vil tallene for 2019 være mer sammenlignbare med 2018-tallene, siden det er fra 
den perioden billettsystemet med inngangsporter ble innført. Interkulturelt Museum har hatt en 
økning både i det uorganiserte besøket og i skolebesøket. Flere besøkende på årets Gatelek-
festival bidro til økningen i det uorganiserte besøket.  

Vedtak: 
Utviklingen i besøkstallene på Bymuseet/Teatermuseet gir en viss grunn til bekymring. Styret 
håper at den nye utstillingen om Dyr i byen vil bidra til en mer positiv utvikling i besøkstallene her. 
Ellers tas orienteringen om besøkstallene til etterretning. 

 

Sak 21/2019 Akersamlingen – videre prosess 
 
Lars Emil Hansen presenterte hovedlinjene i et notat ført i pennen av fra Kristin M. Gaukstad, 
etter at styrene i Stiftelsen Oslo Museum og Stiftelsen Oslo Bymuseum hadde gjennomført en 
felles befaring til «magasinene» på Nesodden, der store deler av Aker-samlingen nå befinner 
seg. Inntrykket etter befaringen er at styrene er omforent om at noe må gjøres.  
 
Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning. Administrasjonen kommer tilbake med en mer detaljert plan for 
den videre oppfølgingen på styremøtet i september.  
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Sak 22/2019 Virksomhetsplanen – status 
 
Lars Emil Hansen orienterte om hvordan museet ligger an i forhold til målene i virksomhetsplanen 
ved utgangen av mai måned: 
 
Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning. 

 
Sak 23/2019 Økonomien – status og utfordringer 

 
Jan-Morten Torrissen presenterte hovedpunktene i et notat som var utsendt på forhånd. 
 
Vedtak:  
Orienteringen og diskusjonen tas til etterretning. 

 
 
Sak 24/2019 Rutiner for tilgjengeliggjøring av styreprotokollene 

 
Saken ble behandlet i forrige styremøte, basert på en artikkel i Museumsnytt nr. 1/2019 der 
museene i Norge blir kritisert for manglende åpenhet. Oslo Museum kommer relativt godt ut. «Det 
er fem museum som berre manglar styreprotokollar» for å bli «godkjent», og Oslo Museum er ett 
av disse. Styret diskuterte hvordan informasjon om styrets arbeid i fremtiden kan formidles til 
allmenheten, og ba administrasjonen om å legge fram et forslag til forordning på neste styremøte. 
 
Administrasjonens vurdering er at Oslo Museum bør bestrebe seg på å framstå som et åpent og 
transparent museum, og at informasjon om styrets arbeid bør inngå som en del av denne 
åpenheten. Siden det allerede skrives et relativt omfattende og detaljert referat fra styremøtene, 
vil merarbeidet ved å utforme en mindre omfattende/detaljert versjon være relativt begrenset. 
 
Vedtak:   
Det skrives to versjoner av referatet/protokollen fra hvert styremøte; en versjon (A-protokoll) som 
tilgjengeliggjøres på museets hjemmeside så fort den er godkjent av styret og én mer detaljert 
versjon (B-protokoll) som bare er tilgjengelig på forespørsel til museets administrasjon. Begge 
versjonene godkjennes normalt av styret i det påfølgende styremøtet. 
 

* * * Orienteringssaker fra administrasjonen 

• Sagveien 28 – tilbud om tilleggslokaler. Eieren av lokalene i Sagveien 28 har framsatt tilbud 
om at Oslo Museum kan få leie lokalene (Stallen) som ligger i bakgården og som også har 
vindu ut mot parkeringsplassen. Administrasjonen vil jobbe videre med saken, og komme 
tilbake til styret når den er nærmere vurdert. 

• Sagveien 8 (Brenna) – status. Administrasjonen har blitt enige med Oslo Byes Vel om å 
forlenge leieavtalen med ett år for å få bedre tid til å vurdere hva som skal skje videre med 
saken. 

• Venneforeningen for Arbeidermuseet er for tiden ikke i funksjon. Administrasjonen jobber med 
å kartlegge hva dette betyr for det videre samarbeidet mellom foreningen og museet. 
  

* * * Andre orienteringssaker 
Møtet startet med en omvisning i den pågående Karnevalsutstillingen på Interkulturelt Museum – 
ved Annelise Bothner-By og Gazi Øzcan. Deretter fikk styret en kort orientering om driften av den 
nye museumskafeen, Frodig, ved Ragnhild Slettner, som er daglig leder i Mestringsguiden. 
Museumspedagog Heidrun Sølna Øverby presenterte et formidlingsopplegg rundt Ibsens 
Vildanden som (Teater)museet har utviklet.  


