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Museumsspesifikke indikatorer.  

• KHM og NHM gjennomgår eksisterende indikatorer, sikrer lik definisjon og vurderer behov 
for nye indikatorer. Arbeidet oppsummeres og oversendes ØPA, avhengig av innhold 
sluttføres saken i et samarbeid mellom museene og ØPA. Ansvar: museene i samarbeid med 
ØPA. Frist 1. mars 2012 

Årsplan 

• Årsplan 2013-2015 er under utarbeidelse, og vil vedtatt av KHMs styre 13. desember 2012. 
• Hovedpunkter i årsplanen kommende år er bl.a. gjennomføring av KHMs såkalte 

funksjonsanalyse, oppstart og oppfølging av ”Saving oseberg” og prosjekt nye 
basisutstillinger. 

• KHM følger opp eget initiativ om etablering av en internasjonal master med HF 
• KHM vil fortsette intensivt arbeid for å styrke innhenting av eksterne forskningsmidler fra bla 

EU og NFR 

Økonomi 

• KHM må sikre at man har en robust økonomifunksjon som gir god økonomisk 
styringsinformasjon til ledelsen. Dette krever justeringer på  kort og lang sikt. Ansvar KHM 

• Fra 2013 forventes det at de tre millionene museet får til videreutvikling av basisutstillinger i 
sin helhet benyttes til dette formålet. 

• Innspill til økt finansiering som «Saving Oseberg» og «prosjekt nye basisutstillinger» og evt 
økte magasinlokaler skjer via ordinær budsjettprosess. Ansvar KHM 

Butikkdriften 

• Hvis UiO selv skal fortsette å drifte museumsbutikker skal de organiseres i en enhet.  
• Etter 1 tertial 2013 gjennomføres en økonomisk analyse av lønnsomheten av butikkdriften.  

ØPA vil bistå i dette arbeidet. På bakgrunn av denne analysen vurderes det om museene skal 
fortsette å drive virksomheten selv. Ansvar: Museene med støtte fra ØPA 

• Inntil beslutning i punktene over skal aktiviteten i butikkene koordineres. Rutinene skal være 
like, og det skal samarbeides om drift og bemanning. Ansvar museene 

• Etter 3 tertial 2012 gjennomføres en intern revisjon av at nye rutiner for forretningsdriften 
følges samt at samarbeidet. Ansvar Internrevisjonen 

Nybygg 

• Bygdøy: Det skjer ingen oppstart før KS1 analyse og beslutning er behandlet i Stortinget. 
Planleggingsmidler vil sannsynligvis ikke komme før fra 2014, men det er mulighet for at KD i 
løpet av 2013 kan sende et bestillingsbrev til Statsbygg for oppstart av planarbeidet. 

• Tullinløkka: Oppdrag til utredning er gitt TA. 


