
MOT TIL Å LEDE, MOT TIL Å MENE OG MOT TIL Å SKAPE 

         MUSEUMSFORBUNDETS LEDERSEMINAR 27. – 28. SEPTEMBER 2018 

 
 

VI INVITERER TIL MUSEUMSFORBUNDETS LEDERSEMINAR 

 

Styret i seksjon for ledelse ønsker velkommen til Norges museumsforbunds 
lederseminar 27. og 28. september på Scandic Oslo Airport hotell. Seminaret tar mål av 
seg til å være en arena for ledere og ledergrupper i norske museer der det legges opp 
til foredrag og diskusjoner rundt tema knyttet til ledelse. Årets seminar legges tematisk 
opp i endringens tegn som en oppfølger av fjorårets "Forandring fryder!" 
 
Vel møtt! 
 
 
Nils Anker, direktør, Vestfoldmuseene 
Gro Eikeland, administrasjonssjef, Vest-Agder-museet 
Siri Aavitsland, adm. direktør, Museum Stavanger 
Hege Hauge Tofte, direktør, Østfoldmuseene 
Magnus Sempler Holte, leder seksjon publikum og formidling, Anno Domkirkeodden 
 
 

Temaet i år er spisset til «MOT». Vi lever i en 
omskiftelig tid med regionreform, teknologiske 
endringer, press på faktabasert informasjon, 
økonomiske innstramninger og "Me too"-kampanjen 
som en motbevegelse i politikk og samfunnsliv. Vi 
har som ledere et stort ansvar for å ta grep om 
museenes samfunnsoppdrag. Vi må ta både 
kontroversielle beslutninger og langsiktige avgjørelser 
for å møte fremtidens behov. Museumslederne må 
kunne være modige, må kunne eksperimentere, 
prøve og feile, men fortrinnsvis ta riktige 
beslutninger. Til dette kreves det stor grad av MOT. 
Seminaret skal gi både inspirasjon, refleksjon og 
ikke minst MOT til å stå på videre i museenes 
viktige oppgaver! 



 
 
 

DAG 1 - TORSDAG 27. SEPTEMBER 
 

10.00 Registrering og kaffe 
 
10.30 Velkomst 
 
10.45 Knut Olav Åmås, direktør i stiftelsen Fritt Ord  

"Mot til å lede, mot til å mene, mot til å skape" 
 
12:00 Anna Kirah, psykolog og designantropolog 

"Mot og ledelse i et fremtidsperspektiv. Hva kreves av ledere når vi  
planlegger inn i det ukjente?" 

 
13.00 Lunsj 
 
14.00  Liv Tørres, direktør for Fredssenteret 
 "Mot til å jobbe med fred og konflikt." 
  
14.45 Harald Horne, tidligere styreleder for Østfoldmuseene og Museene i 

Akershus, tidligere fylkesrådmann i Østfold og hovedprosjektleder for å 
etablere nye Viken fylkeskommune 
"Regionreform og mot til endring. Hva med museenes faglige integritet i 
omformingsprosessen? Forutsigbarhet ift. nye rammebetingelser?"  

 
15.15 Åsa Hallén, direktør i Värmlands Museum i Sverige 

"Erfaringer fra regionreformen i Sverige." 
 
15:45 Paneldebatt om regionreformen 
 
16.30 Seminardelen avsluttes 
 
16.45 Gruppediskusjoner 
 
19.30 Middag 



DAG 2 - FREDAG 28. SEPTEMBER 

 

08.00 Frokost 
 
09.15 Marco Elsafadi, tidligere basketballspiller, foredragsholder og 

"relasjonshøvding"  
"Mot til integrering og inkludering." 

 
10.15 Nina Refseth, direktør i Museene i Sør-Trøndelag 

"Nina/lederen som gjør ting hun ikke kan!" 
 
11.00 Pause 
 
11.15 Hanne Tømta, regissør og teatersjef ved Nationaltheatret  
 "Ever tried. Ever failed. No Matter. Try again. Fail Again. Fail better!"  
 
12:00 Kristin Danielsen, direktør for Norges Kulturråd  

"Kulturrådets tanker om museumsledelse inn i regionreformens 
kulturlandskap." 

 
12.45 Avskjed 
 
13.00 Lunsj 


