NTNU Vitenskapsmuseet
17.03.2021/GF

PROTOKOLL
fra møte mandag 15. mars 2021, kl. 10:00 – 12:15
Møtested: Hugin/Teams nettmøte
Til stede:
Styreleder, banksjef Arnstein Hellem (ekst.)
Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (ekst.)
Stipendiat Marte Fandrem
Student Mikkel Emil Lange Friis
Professor Kristian Hassel
Førsteamanuensis Marit Anne Hauan (ekst.)
Prosjektleder Borghild Lundeby (ekst.)
Førsteamanuensis Birgitte Skar
Student Henrik Nielsen Solberg
Førstelektor Vibekke Vange (vara)
Forfall:
Professor Torbjørn Ekrem
Senioringeniør Karstein Hårsaker
Øvrige deltakere:
Prosjektdirektør Merete Kvidal (Ms-sak 2/21)
Fra Museet:
Direktør/Professor Reidar Andersen
Professor James Barrett (Ms-sak 4/21)
Rådgiver Geir Furhovden (referent)
----------------------------------------------------------Ms-sak 1/21

Protokoll fra styremøte 02.12.2020

Vedtak
Protokoll fra styrets møte 02.12.2020 godkjennes.
Ms-sak 2/21 NTNU Campussamling og planer for utvikling ved NTNU
Vitenskapsmuseet
Prosjektdirektør for campusutvikling, Merete Kvidal informerte om status for arbeidet med
campussamling generelt og planer for utvikling ved NTNU Vitenskapsmuseet spesielt.

Oppdragsbrev er sendt fra KD til Statsbygg med beskrivelse av nedskalert total
kostnadsramme fra kr 13,71 mrd. til kr 11,626 mrd. Dette er en absolutt ramme som ikke kan
overskrides. Maksimal arealramme er 137’ kvm, hvilket gir en økonomisk ramme på kr 84’
pr. kvm. til disposisjon.
Prosjektorganiseringen er NTNUs ansvar, og det legges opp til omfattende brukerinvolvering.
Funksjonsbeskrivelse med nærhetsdiagram, romprogram og reguleringsplan skal lages.
Vitenskapsmuseet ligger langt fremme i planlegging i forhold til gjennomsnittet for
campusprosjektet.
Omfattende skifte av styrer og ledelser sommeren 2021 forventes ikke bli noe problem.
I tilfelle kutt eller reduksjon av areal, er ingen delprosjekter tryggere enn andre. Prioritering
blir foretatt i tilfelle nedskalering, noe som også inkl. Vitenskapsmuseets magasin.
Utbyggings- eller ombyggingsrekkefølge kan dermed være viktig.
Styringsdokument fra Statsbygg vil foreligge innen sommeren 2021.
Vedtak
Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.
Ms-sak 3/21 Regnskap NTNU Vitenskapsmuseet pr. 31. desember 2020
Vedtak
Museumsstyret tar regnskapet pr. 31. desember 2020 til orientering

Ms-sak 4/21 ERC Synergy Grant til professor James Barrett
James Barrett informerte om prosjektet 4OCEANS, som er et samarbeidsprosjekt med 3 andre
partnere med en økonomisk ramme på 10,4 mill euro. Barrett starter i 100% professorstilling
ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie fra sommeren 2021. Prosjektet vil bidra til
finansiering av flere vit. stillinger, inkl. rekrutteringsstillinger de neste 4-6 årene. NTNU vil i
tillegg finansiere 2 stipendiatstillinger over 4 år som en egenandel inn i prosjektet.
Vedtak
Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.
Ms-sak 5/21 Direktørens orienteringer
- Klemenskirken: NTNU tar over driftsansvaret fra 1. mai i år. Dette vil bli en ny arena som
må sees i sammenheng med museets øvrige drift. Økonomisk ramme er foreløpig ikke avklart.
- Kunnskapsfestival: Kr 3,0 mill er avsatt til formålet i 2021. For å komme i gang er
prosjektleder engasjert fra 1. mars for 6 måneder, men stillingen skal lyses ut senere. For 2021
er planen å bygge opp en organisasjon for senere års arrangementer. Studentene vil bli
involvert og festivalen skal foregå med arrangementer også i Gjøvik og Ålesund. I år vil det

først og fremst bli uttesting av løsninger og konsepter i samarbeid med UKA. Et signalarrangement vil være prisutdelinger ifm. bærekraft.
Vedtak
Museumsstyret tar orienteringene til etterretning.
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