
 
 
 

Protokoll (A) fra styremøte den 16.4.2020 
 

Til stede:  Bernt Bull, Inger Jensen, Anne Grethe Solberg, Anne Helgesen, Lavleen Kaur, Helene Huljev, 
Therese Hervig Johnsen og Aysegül Leblebicioglu 

Forfall: Namik Mackic  
Fra adm.: Lars Emil Hansen, Jan-Morten Torrissen (referent) 
 

 
Sak 13/2020 Protokoll fra styremøtet 24. februar 2020. 

 
Vedtak: Protokollen godkjennes og signeres. 

 

Sak 14/2020 Oslo Museum i koronaens tid; overordnede grep/planer og aktiviteter i avdelingene 
 
Lars Emil Hansen gikk gjennom hovedpunktene i det utsendte notatet.  

Vedtak 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
   

Sak 15/2020 Besøkstall 
 
Ved utgangen av mars har vi registrert følgende besøkstall for museets tre arenaer og for museet 
samlet: 
 

 Pr mars  
2019 

Pr mars  
2020 

Endring i prosent 

Arbeidermuseet 1 790 1 495 - 224 - 13,0 % 

Bymuseet / Teatermuseet 9 769 6 045 - 3 724 - 38,0 % 

Interkulturelt Museum 3 194 3 209  15 + 0 % 

Oslo Museum samlet 14 682 10 642 - 4 040  - 28,0 % 

Vedtak 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
 

Sak 16/2020 Regnskap 1. kvartal og økonomiske konsekvenser av koronatilstanden 
 
Jan-Morten Torrissen gikk gjennom hovedpunktene i det utsendte dokumentet; regnskapstall for 
1. kvartal og de økonomiske/regnskapsmessige følgene for Oslo Museum av den pågående 
korona-pandemien.  

Vedtak:  
Redegjørelsen for regnskapstallene og den økonomiske prognosen for året tas til etterretning.  
 
 

Sak 17/2020 Tiltak for å redusere et potensielt underskudd som følge av koronatilstanden 
 
Jan-Morten Torrissen gikk gjennom hovedpunktene i de utsendte sakspapirene, og viste til gjen-
nomgangen av den økonomiske situasjonen som ble presentert i sak 16/2020.  
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Vedtak:  
Styret slutter seg til administrasjonens anbefaling om å kombinere ulike kostnadsreduserende 
tiltak for å balansere for de tapte inntektene; utsette tiltredelsen for kommunikasjonsrådgiverstil-
lingen til 1. juli, søke Oslo kommune om redusert husleie samt å gjennomføre permittering hvis 
nødvendig etter forutgående drøfting med de tillitsvalgte.. 
 
 

Sak 18/2020 Orienteringer fra administrasjonen 

• Nye søknader om prosjektmidler 

• Justeringer i organisasjonen, kommunikasjons- og publikumsavdelingen deles i en 
publikumsavdeling og en enhet for kommunikasjon  

• Sambruk av lokaler i Biermannsgården 

• Utvikling av digitalt saksarkiv 

• Situasjonen for kaféene våre; Hønse-Lovisas hus (åpen uteservering), Café Mathia (stengt – 
vurderer å åpne) og Frodig (stengt). Hvis kafeen på Frogner åpner kan det også bli aktuelt å 
åpne museumsbutikken. 

• Driftstilskuddet fra Kulturdepartementet 
 


