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Innledning 

KHMs årsplan 2013-2015 ble vedtatt av KHMs styre 13. desember 2012. Til grunn for den 
nye 3-årige årsplanen ligger KHMs vedtatte Strategi2020 og UiOs årsplan 2013-2015. Det er 
likevel slik at KHMs Strategi2020 på mange områder ikke lenger er dekkende for museets 
ambisjoner framover. I foreliggende årsplan er det foreslått at det i 2013 utarbeides en ny 
strategi for museet for perioden 2014-2020. 

Årsplanen er preget av de mange tiltak som er igangsatt det siste året for å utvikle 
organisasjonen; «Tenketank» for ny kunnskapsutvikling, utredning av nytt konsept for 
basisutstillinger, funksjonsanalyse og visjonsdokument, som sammen skal legges til grunn for 
en omfattende omorganisering av museet. Årsplanen har derfor en rekke mål og tiltak som 
er nye og annerledes sett i forhold til tidligere års planer. Disse må i betydelig grad forstås på 
bakgrunn av museumsdirektørens ønske om endringer i strategi, hovedmål og 
arbeidsformer for museet, særlig med henblikk på å skape en ny dynamikk i sammenhengen 
mellom forvaltning, forskning og formidling gjennom utstillinger. Gode eksempler på dette i 
foreliggende årsplan er utstillingsprosjektene til frihetsjubileet i 2014 ”Frihet”, samt ”Ta det 
personlig” og utstillingen knyttet til ”Death, Materiality and the Origin of time” 
(Dødsutstillingen) i 2015. Studentutstillingene som lages av museologistudenter er også et 
ledd i denne nye arbeidsformen ved utvikling av utstillinger. 

UiOs årsplan 2013-2015 har som forutsetning at det skal være en særlig satsing på 
innovasjon i 2013. I tillegg skal forskningskvalitet være et gjennomgående satsingsområde i 
hele planperioden.  Innovasjon er viktige elementer i de politikk- og strategiomlegginger 
som foreliggende årsplan 2013-2015 bærer bud om. Således ligger det en klar styrking av det 
innovative perspektiv i planens nye offensive forskningssatsing og i tiltaket om utvikling av 
ny profil og nye konsepter for utstillingsvirksomheten. I tillegg er det viktige innovative 
perspektiv i ønsket om bedre faglig og kommersiell utnyttelse av museets rike spekter av 
spesialkompetanse, herunder de ansattes faglige og kreative kvaliteter. For områdene 
økonomi, organisasjon og personal er det godt samsvar mellom tiltakene i UiOs og KHMs 
årsplan. 

Nye arbeidsformer 

Foreliggende årsplan viderefører noen viktige retningsendringer fra årsplanen 2012-2014 
når det gjelder arbeidsformer og verdier. De viktigste av disse er: 

- Sterkere fokus på den museale helhetstenkningen, der de tre dimensjonene 
forskning, formidling og forvaltning fremstår som likeverdige og spiller bedre 
sammen enn i dag. 

- Sterkere synliggjøring av de museale basisoppgavene; tydeliggjøring av ansvar og 
plikter, forbedring av rutinene for planlegging og oppfølging av arbeidsoppgaver.  

- Større åpenhet i arbeidsformene og sterkere forankring blant KHMs ansatte for 
ledelsens arbeid. 
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- Styrking av fellesskapsfølelsen og fellesarenaene; økt vekt på allmøter, 
seminarrekker, ”magiske sirkler” o.l. 

- Styrking av samarbeidet på tvers; mer bruk av tverrseksjonelle grupper og utvalg. 
- Styrking av samarbeidet med andre UiO-enheter; tettere kontakt mot faglige og 

kreative miljøer internt ved UiO som kan understøtte KHMs egen faglige og kreative 
utvikling. 

 
Det overordnede perspektiv i dette er at KHMs medarbeidere settes i sentrum. Gjennom 
fokus på de tilsattes arbeidsvilkår, faglige og kreative kompetanse og visjoner ønsker 
årsplanen å inspirere til og legge til rette for en utvikling der museets samlede faglige og 
menneskelige potensiale på avgjørende vis kan bidra til å bevege institusjonen ut i en ny 
dynamisk utvikling, hvor utstillingsrommet tas seriøst som forskningsarena og hvor 
forvaltningens forskningspotensiale utvikles og brukes aktivt. Dette innebærer også et 
sterkere fokus på det tverrfaglige og tverrseksjonelle, og på et grunnleggende integrativt 
perspektiv i alt institusjonen foretar seg. 

Budsjettmessige rammebetingelser 

KHM har de siste 3 årene vært i en vanskelig økonomisk situasjon, men for første gang siden 
2008 går museet med overskudd ved utgangen av året, og vil være i balanse ved utgangen 
av 2013. Likevel sliter institusjonen fortsatt med grunnleggende problemer: manglende 
finansiering over basistildelingen over flere år, underbemanning i forhold til lovpålagte 
forvaltningsoppgaver og sterke svingninger i de eksterne inntektene kan fortsatt bidra til å 
svekke museets handlingsrom. Det er også åpenbart at KHMs fastlønnsvolum er for stort 
sett i forhold til finansieringsgrunnlaget, og at det har vært tatt for store risiki når det gjelder 
tilsetting av fast personale. 

Gjennom hele 2011 og 2012 har det vært arbeidet systematisk med tiltak for å få økonomien 
på rett kjøl. Arbeidet har skjedd i nært samspill med UiO sentralt. Gjennom innsparingstiltak, 
nye inntektskilder, styrket bevilgningsfinansiering fra UiOs side og gjennomslag i kravet om 
mva-omfordeling, er den økonomiske situasjonen nå vendt til pluss. Det er likevel fortsatt 
grunnleggende usunne elementer i KHMs økonomiske struktur.  

Skal det skapes rom for tiltak som på sikt kan styrke museets evne til egeninntjening, vil en 
ensidig videreføring av de siste årenes sparepolitikk ikke kunne føre fram. Det er i budsjett 
2013 og i langtidsbudsjettet for 2013-2017 derfor lagt inn styrkinger på følgende to 
områder: 

- Økning av seksjonenes forskningsmidler, bedre tilrettelegging for innhenting av 
eksterne forskningsmidler. 

- Avsetning av midler til utredningsgruppe for utvikling av ny profil på KHMs 
basisutstillinger, økning av besøkstall. 

Disse tiltakene vil medføre utfordringer når det gjelder å holde budsjettet i balanse ved i 
langtidsperioden fram mot utgangen av 2017. På den annen side kan de på noe lengre 
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sikt bidra til et varig mer solid fundament for KHMs økonomi. Endelige mål for KHMs 
økonomiske utvikling i den kommende langtidsbudsjettperioden vil måtte avklares i 
forståelse med UiOs sentrale ledelse.  
 

Kritiske suksessfaktorer for KHMs videre økonomiske utvikling vil bl.a. være: 

− Effekten av egne tiltak for bedring av den eksterne forskningsfinansieringen, økning 
av EU- og NFR-tildelinger, publikasjonspoeng m.v. 

− Gode resultater av arbeidet med ny funksjons- og bemanningsplan - stabilisering 
eller reduksjon av KHMs fastlønnsvolum. 

− Stabilisering av inntektene fra nye besøksgrupper ved Vikingskipshuset; økt salg 
gjennom utvikling av forretningsvirksomheten; økt salg av kompetansebaserte 
tjenester. 

− Unngåelse av store svingninger i inntektene fra forvaltningsgravningene. 
− Underkapasiteten i kulturminnevernet - gjennomslag for kravet om styrket 

finansiering fra KDs side. 
− UiO-finansiering av KHMs program for ombygging av basisutstillingene. 

 

Utfordringen i arbeidet med årsplanens prioriteringer har vært å finne en balanse mellom 
fortsatt fokus på stram økonomisk styring og nødvendig åpninger for nye og dynamiske 
tiltak. Foreliggende årsplan er utformet i spennet mellom disse to hensyn. 

De siste årenes økonomiske sparetiltak hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten den store 
innsats og den konstruktive innstilling KHMs ansatte har lagt for dagen. I det kommende 
arbeidet med gjennomgang av arbeidsoppgaver og utforming av nye bemanningsplaner vil 
dette nære samspillet med KHMs ansatte fortsatt måtte stå i fokus. Det vil ikke minst være 
viktig at de lokale tillitsvalgte sikres en god medbestemmelse, og at signaler fra vernelinjen 
fanges løpende opp under hele prosessen. Arbeidet vil også kreve mye av KHMs ledelse 
både sentralt og ved seksjonene. Kompetanseutvikling for lederne, tydeliggjøring av 
lederrollene og styrking av ledergruppen som ansvarsbærende kollektiv er derfor viktige 
målsetninger. 

KHMs museumsbygg 

Spørsmålet om lokalisering av KHMs nye museumsbygg ble avgjort i 2012. En viktig føring 
for avgjørelsen kom med rapporten fra den internasjonale ekspertkommisjonen, som 
vurderte at vikingskipsfunnene ikke var flyttbare. Dette var avgjørende for at både KHMs 
styre og UiOs styre besluttet en fortsatt delt løsning for KHM mellom Tullinløkka og Bygdøy, 
og at planene om et nytt, samlokalisert museum i Bjørvika skrinlegges. I de kommende år vil 
det derfor være et sterkt fokus på realiseringen av museets strategier og satsninger innenfor 
eksisterende bygningsmasse, hvor også magasinbygningene på Økern inngår.  
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Et grensesprengende universitet 

 KHM Mål: KHM skal ha en sammenhengende forsknings-, forvaltnings- 
og formidlingsstrategi, der museet disponerer sine ressurser slik at de 
bidrar til å styrke kjerneaktiviteten. 

Risikovurdering  

Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens 

Utilfredsstillende finansiering 
over basistildelingen, 
manglende effekt av de nye 
incentivmodellene for 
forskningsfinansiering og 
bortfall av forutsatte inntekter 
fra NFR/EU og øvrige eksterne 
kilder, kan resultere i at KHMs 
budsjettsituasjon forblir trang 
og presset.  

Moderat Planlagte forskningsoppgaver i tråd med ny 
forskningsstrategi og ny forskningsprofil 
må bortfalle eller reduseres i omfang.  
Den faglige og forskningsmessige 
utviklingen stagnerer. 
Den forskningsbaserte 
samlingsforvaltningen kan bli 
skadelidende. Arbeidet med de faste, 
lovpålagte forvaltningsoppgavene går på 
bekostning av forskningen. 

 

KHM-strategi  

KHM skal styrke museumsorganisasjonen i henhold til samfunnsmandatet som 
kunnskapsinstitusjon. 

Tiltak 1: Implementering av KHMs nye forskningsstrategi – opprettelse av forskningsutvalg  

KHMs nye forskningsstrategi er basert på arbeidet gjort av tankesmien våren 2012, og 
med påfølgende vedtak i ledermøte for gjennomføring av tankesmiens foreslåtte tiltak.  

Forskningsutvalget har en sentral plass i dette arbeidet, da det generelle mandatet er å 
fremme institusjonens forskning. Forskningsutvalget kan også få oppdrag direkte fra 
museumsdirektøren. Rådet vil virke fra 1.1.2013, og vil blant annet ha følgende 
oppgaver: 

- På oppdrag fra direktøren behandle overordnede forskningsstrategiske saker og 
ha en rådgivende funksjon i slike overfor direktøren.  

- På eget initiativ fremme forskningsstrategiske saker overfor direktøren.  
- Innstille tildelinger fra museets frie forskningsmidler etter gjeldende 

retningslinjer.  
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- Bindeledd mellom forskningsmiljøene ved Kulturhistorisk museum og museets 
ledelse.  

- Ansvarlig for å arrangere jevnlige museumsseminarer.  
- Arrangere workshops relevante for prosjektutvikling og vitenskapelig 

produksjon.  
- Ha en aktiv rolle i prosjektutvikling og følge opp prosjektinitiativer som i første 

omgang ikke når opp i konkurransen. 
 
Frist for gjennomføring: Løpende i hele planperioden. 
Ansvar: Museumsdirektøren, forskningsutvalget  
 
Tiltak 2: Utvikle en forskningsprofil basert på vår museale egenart 

Kulturhistorisk museum skal være et forskningsmuseum, basert på en integrering av de 
tre hovedaktivitetene forvaltning, forskning og formidling. For å få dette til må 
museumsarbeidet inngå som del av forskningen og kunnskapsutviklingen ved KHM.  

Følgende tiltak må gjennomføres: 

a. Proaktiv oppfølging og realisering av prosjektkulturmodellen 
b. Medarbeidersamtale som del av kunnskapsprosessen, minimum 1 gang i 

året 
c. Øke interessen for samlingene ved å legge samlingsrelatert arbeid til flest 

mulig stillinger 
d. Generell opplæring i databasebruk. Sørge for at ansatte har gjennomført 

relevante databasekurs. 
e. Utstillinger i kontorlokalene  
f. Stillingsbeskrivelse for seksjonsledere 

 
Frist for gjennomføring: a, b, c, d, e: løpende, f: 1.6.2013 

Ansvar: a: Seksjonsledere, forskningsrådgiver, b, c, d, e: Seksjonsledere,  
f: Avdelingsdirektør 
 
Tiltak 3: Øke forskningsproduksjonen nasjonalt og internasjonalt  

Som et universitetsmuseum skal KHM utfordre og bidra til den nasjonale og 
internasjonale forskningsfronten. Effektiv utnyttelse av de ansattes forskningstid må 
sikres, noe som også utredes gjennom museets funksjonsanalyse (se tiltak 49). 
Prinsippet om arbeidsfordeling på 50/50 (40/40/10/10) mellom forskning og musealt 
arbeid forutsettes.  
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Tiltak: 
a. Individuelle årsplaner 
b. Utvikle gode redskaper for arbeidsplanlegging og registrering av det 

museale arbeidet. 
c. Oppfølging av prinsippet om at forskere frikjøpt til eksternt finansierte 

forskningsprosjekter, som hovedregel skal erstattes med vikar. 
d. Vitenskapelig personale er medforfattere for å støtte uerfarne skribenter 
e. Veiledere publiserer eller arrangerer en konferanse sammen med sin 

stipendiat, som del av veiledningen. 
f. Belønne midlertidig tilsatte per publiserte tidsskriftartikkel. 

 
Frist for gjennomføring: a: 1.2.2013, b: 1.3.2013, c, d, e, f: løpende 
Ansvar: a: seksjonsledere, b: avdelingsdirektør/seksjonsledere, c: 
administrasjonen/ledergruppen, d: seksjonsledere, e, f: seksjonsledere 

 
Tiltak 4: Implementere tiltakspakke for å øke gjennomstrømningen av PhD-studenter 

Det er vedtatt nye retningslinjer for tilsetting og oppfølging av stipendiatene.  De 
viktigste tiltakene for iverksetting av de nye retningslinjene er: 

a. Stipendiater skal som hovedregel ansettes for 3 år. 
b. Gjennomføringsstipend på 12 måneder tildeles dem som leverer 

avhandlingen innen 3 år. 
c. Veiledere er prosjektledere og har ansvar for at faglige og økonomiske 

rammer for PhD-prosjektet overholdes. 
d. Veileder og stipendiat skal hvert halvår rapportere til museumsdirektøren 

om fremdriften i prosjektet. 
e. Arrangere workshop/seminar for stipendiatveiledere. 
f. Utvikle faglige og sosiale fellesarenaer for stipendiatene. 
g. Utarbeide manual for tilsettingsprosedyrer for stipendiatstillingene. 
h. Samle PhD-stipendiatene i et felles kontormiljø. 

 
Frist for gjennomføring: a-f: løpende, g, h: 1.2.2013 
Ansvar: a-d: museumsdirektør, e-g: forskningsrådgiver, h: avdelingsdirektør 

 
Tiltak 5: Øke eksterne bevilgninger til forskning  

Det skal skapes miljøer og rammevilkår som skal virke stimulerende for tverrfaglig 
samarbeid ved utarbeidelse av prosjektsøknader. Viktige tiltak for dette er: 

a. Støtte uerfarne prosjektsøkere med å gjennomføre søknadsprosesser 
b. Årlig KHM-seminar om forskningsfinansiering 
c. Administrativ støtte til utvikling av større prosjektsøknader 
d. Utarbeide manual for budsjettering av eksternt finansierte forskningssøknader 
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Frist for gjennomføring: a, c: løpende, b: mars 2013, d:1.2.2013 
Ansvar: Forskningsutvalget/forskningsrådgiver 

 

KHM-strategi 

KHM skal etablere museet som en ledende internasjonal forskningsinstitusjon 
innenfor vikingtid. 

Tiltak 6: Forskning knyttet til sikring og bevaring av Osebergfunnene – ”Saving Oseberg” 

Det tidligere ”Alunprosjektet” erstattes og suppleres under en ny felles paraply; ”Saving 
Oseberg”.  Forskningen på sikring og bevaring av de alunkonserverte gjenstandene fra 
Osebergfunnet utvides og intensiveres. Dette har sin bakgrunn i anbefalingene fra den 
internasjonale ekspertgruppen som i 2012 vurderte Osebergfunnenes tilstand. 
Prosjektet er tildelt 30 millioner over statsbudsjettet fordelt over tre år, i tillegg til 
bevilgning på 6 millioner i 2012 fra UiO/KD. Prosjektet er likevel ikke fullfinansiert, men 
KHM vil søke UiO om å dekke den manglende finansieringen.   

Prosjektet skal: 

- Forske på rekonservering av alunkonserverte gjenstander med sikte på 
rekonservering av disse 

- Utvikle Alunprosjektets forskningssamarbeid 
- Utføre preventive tiltak i Vikingskipshuset 
- Dokumentere med 3-D skanning og røntgen av det alunkonserverte materialet 
- Fremstille sikkerhetskopier av gjenstandene 
- Formidle den løpende aktiviteten i prosjektet, bl.a. via nettbasert formidling 

 
Frist for gjennomføring: Prosjektet går til mars 2016 
Ansvar: Seksjonsleder KS, DS, UPS og aktuelle prosjektledere. 
 

Tiltak 7: Gjennomføre større forskningsprosjekter innen vikingtid 

KHM vil i planperioden arbeide med flere større forskningsprosjekter innen vikingtid 
med ulike typer av ekstern finansiering. Prosjektene vil, i tillegg til sikring/bevaring av 
Osebergfunnene (se tiltak 6) bidra til å utvikle KHM som ledende innenfor 
vikingtidsforskning. Nye prosjekter vil igangsettes, mens følgende videreføres: 

− ”Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes”.  
− ”Gokstad Revitalisert”. 
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− ”Sosial identitet og geografisk mobilitet - arkeologisk-naturvitenskapelig 
undersøkelse av yngre jernalders skjelettgraver fra Norge (SIGMA)”. 

− ”The Assembly Project. Meeting Places in Northern Europe AD 400-1500 (TAP)”. 
− “Frozen Past/SPARC”. 
− ”Religion og penger”. Vikingtid/middelalder.  

Frist for gjennomføring: Løpende i henhold til prosjektplaner. 
Ansvar: Seksjonsleder AS, FS, KS og aktuelle prosjektledere. 
 

KHM-strategi 

KHM skal være landets fremste arena for forskning og formidling av 
kulturvariasjon i tid og rom.  

Tiltak 8: Gjennomføre større forskningsprosjekter innenfor satsingsområdet ”Materialitet, 
representasjon og samfunn: Etnografiske studier av kulturell variasjon” 

Etnografisk seksjons fellesprosjekt "Making sense through the senses" videreføres både 
som et internfinansiert prosjekt og som et prosjekt det søkes midler om fra NFR. 
Oppstart av eventuelle prosjekter som innvilges finansiering Norges forskningsråd: 

- Mediating ontologies: Bringing the museum to its senses, SAMKUL  
(deltakere: IKOS, SUM, ledelse KHM Øivind Fuglerud) 

- Archives of the Contemporary; Theatres of legitimate peripheral participation, 
SAMKUL (deltakelse KHM Rane Willerslev & Peter Bjerregård, ledelse 
Kunsthøgskolen Theo Barth) 

- Making sense through the senses: Exploring the aesthetics of ritual, FRISAM  
(deltakelse div. internasjonale partnere, ledelse KHM Øivind Fuglerud) 

- Norwegian Network on the Anthropology of Mobilities, ISP-ANTRO  
(deltakelse KHM & NTNU, ledelse NOVA)  
 

Frist for gjennomføring: Løpende iht. prosjektplaner. 
Ansvar: Seksjonsleder ES og aktuelle prosjektledere. 
 

Tiltak 9: Organisere internasjonal konferanse om temaet ”Cultures of Knowledge” 

Konferansen vil bringe sammen deltakere fra ulike akademiske disipliner med et fokus 
på kunnskap som viktig for forståelse av tilhørighet og kulturmøter.  

Frist for gjennomføring: 31.12.2013 
Ansvar: Kjersti Larsen, seksjonsleder ES 
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Tiltak 10: Organisere seminarer og ”magiske sirkler” om håndverksproduksjon, verdi og 
andre temaer innenfor materielle kulturstudier av tverrfaglig interesse 

Frist for gjennomføring: Løpende 
Ansvar: Etnografisk seksjon, seksjonsleder ES 
 
 
Tiltak 11: Starte opp prosjektet ”Ta Det Personlig”, med forskningstema personlig 
utsmykning 
 
Prosjektet er tverrfaglig med deltakelse fra arkeologi, sosialantropologi, kunsthistorie, 
fotografi og kjemi. Problemstillingene tar utgangspunkt i Kulturhistorisk museums 
samlinger og arbeidsområder og har fokus på samspill mellom forvaltning, forskning og 
utstilling. Prosjektet vil løpe i perioden 2013-2015, med utstillingsåpning våren 2015 
(se tiltak 32). Research for bok/web/utstilling gjennomføres høsten 2013. 
 
Frist for gjennomføring: Løpende iht. prosjektplaner 
Ansvar: Førsteamanuensis Marianne Vedeler og aktuelle seksjonsledere 
 

Tiltak 12: Gjennomføre det store forskningsprosjektet ”Death, Materiality and the Origin 
of Time” 

Prosjektet er tverrfaglig mellom arkeologi/antropologi og har særlig fokus på et tettere 
samspill mellom forsknings- og utstillingsvirksomheten. To designeksperimenter 
gjennomføres våren 2013 (se også tiltak 32). 

Frist for gjennomføring: Løpende iht. prosjektplaner. 
Ansvar: Museumsdirektøren, post.doc. Peter Bjerregaard, seksjonsleder ES og UPS. 
 

Tiltak 13: Deltakelse i nettverk, utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter innen 
steinalder 

KHM deltar i flere nasjonale og internasjonale nettverk innen steinalderforskning, 
herunder Pionernettverket (NFR-satsning på universitetsmuseene), Nordic Blade 
Technology Group (med finansiering fra Norkorp og STINT), SPLASH-COS (EU-
finansiert).  

KHM vil i planperioden: 
− Arrangere workshop i Oslo i januar/februar 2013 
− NFR-søknad om "Koloniseringsprosessen av Nord-Europa". 
− Utarbeide søknad om et tverrfaglig forskningsprosjekt om fremveksten av 

politiske eliter. 
 

Frist for gjennomføring: Løpende i henhold til søknadsfrister og prosjektplaner. 
Ansvar: Seksjonsleder FS og professor Håkon Glørstad. 
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Tiltak 14: Fornyet satsning på ARKTIS-forskningen 

Gjennom tilsetting av 1.amanuensis og stipendiat i 2013, fornyes satsningen på 
forskningen knyttet til den etnografiske Arktis-samlingen. Viktige tiltak er: 

- Innlede forskningssamarbeid med den arkeologiske pionersatsningen (se tiltak 
13) for å oppnå synergieffekter.  

- Arbeide for finansiering av ny Arktis-utstilling 
- Revisjon av samlingen av de etnografiske draktene fra Arktis 
 

Frist for gjennomføring: Igangsettes når tilsetting er iverksatt 

Ansvar: Seksjonsleder ES og KS 

 
Tiltak 15: Utvikling av forskningsstrategi for bergkunst 
 
Mer enn halvparten av norske helleristningslokaliteter (ca. 950 av 1700) er plassert i 
KHMs museumsregion. Det er et stort forskningspotensial knyttet til dette materialet. 
KHM må i årene som kommer etablere en forskningsstrategi som ivaretar 
kunnskapsutviklingen innenfor dette fagfeltet. Gjennom det nye ”Bevaringsprogrammet 
for Bergkunst” (BERG) finansierer Riksantikvaren 60 % av bergkunstsvirksomheten ved 
KHM. Et viktig mål vil være at nye forskningsprosjekter kan legges ved siden av 
pågående virksomhet og trekke veksler på den eksisterende kunnskapsutviklingen. 

Viktige tiltak i planperioden vil være: 
- Styrking av det internasjonale forskningssamarbeidet innen bergkunst, i første 

omgang med Arizona State Museum, University of Arizona, USA. Utvikling av nye 
perspektiver i den skandinaviske fagdebatten gjennom erfaringsoverføring fra 
den tverrvitenskapelige bergkunstforskningen i USA (bl.a. arkeologi, sosial-
antropologi, semiotikk og lingvistikk).  

- Forskningssamarbeid med Arizona State Museum, University of Arizona, 
Coconino National Forest, University of Northern Arizona, m.fl.  

- Deltakelse i organiseringen av internasjonal feltskole for bergkunstarbeid 
Sedona, Arizona. Kursopplegget vil bli i samarbeid med flere institusjoner i USA, 
samt UiO og Riksantikvaren. 

- Utarbeidelse av søknad til internasjonalt forskningsseminar ved KHM 2013 
«Rock Art – landscape, Style and Ethnicity».  

- Utarbeidelse av prosjektsøknad for nytt internasjonalt forskningsprosjekt med 
ulike internasjonale samarbeidspartnere der bergkunst og landskapsanalyser vil 
stå i sentrum.  

 
Frist for gjennomføring: Løpende i henhold til søknadsfrister og prosjektplaner 

Ansvar: Seksjonsleder FS og førsteamanuensis David Vogt 
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Tiltak 16: Utvikling av forskningsstrategi for runologi 

Runearkivet har ansvar for undersøkelse, dokumentasjon og publisering av alle norske 
runeinnskrifter. Det overveldende flertall av disse er fra (høy)middelalderen, og nesten 
halvparten kommer fra Bryggen i Bergen. Det er et stort forskningspotensial knyttet til 
dette materialet, og kunnskapsutvikling (og kunnskapsoverføring fra seniorforskeren i 
faget til yngre krefter) må ivaretas. Viktige tiltak i planperioden vil være: 

- Styrking av det internasjonale forskningssamarbeidet innen runologi (f.eks.  
gjennom planlegging og deltakelse i de årlige, internasjonale feltrunologmøtene; 
redigering sammen med Uppsala Runic Forum og Uppsala universitet, av 
tidsskriftet Futhark: International Journal of Runic Studies) 

- Deltakelse som leder av det humanistiske forskningsprosjektet ved vitenskaps-
akademiets Centre for Advanced Study: «Reading and interpreting runic 
inscriptions: the theory and method of runology» (2013-2014). 

- Gjenoppliving av hovedfunksjonene til Nytt om runer: Meldingsblad om rune-
forskning (trykt årlig 1986-2004 ved Runearkivet), men nå bare som internett 
melding om årlige nyfunn av runeinnskrifter internasjonalt og med årlige 
runebibliografier. 

- Planlegge webpublisering av Runearkivets database og digitaliserte utgaver 
(Dokumentasjonsprosjektet 1994-1996). 

- Utarbeidelse av prosjektsøknad til NFR (FriHum) for et nytt nasjonalt 
forskningsprosjekt med ulike samarbeidspartnere om «Runeinnskriftene fra 
Bryggen i Bergen: utforskning, tolkning, publisering». 

- Bistå Petrine Lillevold Vinjes prosjekt "Agla Hagla", en kunstnerisk og 
samfunnsengasjert presentasjon av Runearkivet, finansiert av Norsk Kulturråd i 
2013 under utlysningen "Hva er det med arkiv?", med utstilling (eventuelt ved 
KHM) i 2014. 

Frist for gjennomføring: Løpende i henhold til søknadsfrister og prosjektplaner. 
Ansvar: Seksjonsleder AS og professor James E. Knirk 

 

Tiltak 17: Starte planleggingsarbeid for oppretting av et arkeometrisk 
forskningslaboratorium 

For å styrke og modernisere grunnlaget for forskningen innen arkeologi og 
konserveringsvitenskap, skal KHM i samarbeid med IAKH og øvrige potensielle partnere 
starte arbeidet med planlegging av et eget forskningslaboratorium innen arkeometri. 
Arkeometri er måling av egenskaper ved arkeologiske funn, dvs gjenstander og 
strukturer, som gjør det mulig å få ut ny kunnskap om disse funnene. Arkeometrisk 
redskap muliggjør dette, f.eks. utstyr til måling av isotopinnhold eller kjemisk 
sammensetting, utstyr til geofysisk kartlegging av arkeologiske lokaliteter eller det kan 
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være 3D skanningsutstyr, som det KHM har innkjøpt til dokumentasjon av 
Osebergfunnet. 
 
Viktige tiltak vil være: 

- Kartlegge arkeometrisk relevant utstyr, kompetanse og interesse for samarbeid 
hos KHM og potensielle partnere ved UiO, herunder IAKH og NHM. 

- Kartlegge aktuelle og potensielle behov for annet arkeometrisk utstyr. 
- Avveie fordeler og ulemper ved å eie i forhold til innkjøp av tjenesteytelser. 
- I samarbeid med positivt interesserte partnere utvikle konsept og 

finansieringsplan for et samlet eller distribuert forskningslaboratorium. 
 
Frist for gjennomføring: 31.12.13: Konsept og finansieringsplan skal foreligge. 
Ansvar: Museumsdirektør, seksjonsleder KS, AS og FS i samarbeid med IAKH. 
 

KHM-strategi 

KHMs innsamling og samlingsforvaltning skal være forskningsbasert. 

 

Tiltak 18: Spisse og målrette den forvaltningsinitierte utgravningsvirksomheten i tråd med 
museets faglige programmer og kunnskapsmodell  

KHM vil videreføre arbeidet med å styrke grunnlaget for en forskningsbasert 
kulturminneforvaltning. Nye faglige programmer og revideringen av eksisterende må 
gis prioritet, da disse representerer den vitenskapelige plattformen for en mer spisset 
og målrettet utgravningsvirksomhet.  Fordelingen av innkomne dispensasjonssaker for 
faglig vurdering og prosjektering skal foretas i henhold til faglig spisskompetanse. Det 
samme gjelder fordelingen av prosjektportefølje. 

Viktige tiltak i planperioden er: 
- Implementere rutiner for tematisk saksbehandling og fordeling av 

prosjektportefølje. 
- Styrke den interne og eksterne synliggjøringen av museets kunnskapsmodell. 
- Fullføre faglig program for ”Agrarbosetning” 

 
Frist for gjennomføring: Løpende  
Ansvar: Seksjonsleder FS og AS. 
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Tiltak 19: Videreutvikle KHMs etnografiske samlinger gjennom donasjoner og kjøp av 
gjenstander og ajourføre innsamlingspolitikken 

Det skal avsettes en årlig pott til kjøp av gjenstander for supplering av samlingene. 
Innkjøpene vurderes kontinuerlig i forhold til gjeldende forsknings- og utstillingsplaner.  
 
Frist for gjennomføring: Løpende 
Ansvar: Seksjonsleder ES 
 

Tiltak 20: Utvikling av film og foto som redskaper i innsamlingspoltikken for de 
etnografiske samlingene 

Videreføre tiltak for å heve kompetansen til ansatte og stipendiater ved ES på området 
foto/film som redskap for etnografisk dokumentasjon, gjennom kurs og ved å realisere 
mindre filmprosjekter.  

Frist for gjennomføring: Løpende i 2013-14 
Ansvar: Seksjonsleder ES 

 
KHM-strategi 

KHM skal være en aktiv deltaker og premissleverandør for faglig og tverrfaglig 
samarbeid og nettverksbygging. 
 

Tiltak 21: Oppfølging av NFR-prosjektet ”Strategisk satsing for universitetsmuseene”  

KD har i perioden 2009-2014 avsatt 30 mill. kr. for å fremme det forskningsstrategiske 
samarbeidet mellom Norges seks universitetsmuseer. KHM er koordinator for 
prosjektets arkeologiprogram og deltaker i programmet for museologi.  

KHM skal: 
- Lede arkeologisatsingen i ”Forskning i fellesskap”. 
- Lede delprosjektet ”Pionerbosetning i Nord-Europa”. 
- Aktiv deltagelse i delprosjektet ”Utmarksarkeologi”. 
- Bidra aktivt til utarbeiding av nye søknader om forskningsprosjekter.  
- Fremme nettverksbygging og faglig samarbeid. 
- Følge opp prosjektets kommunikasjonspakker. 
- Være bidragsyter og pådriver i programmet for museologi. 

 
Frist for gjennomføring: Innen utløpet av 2015. 
Ansvar: Prof. Håkon Glørstad (koordinator arkeologiprogr.); førsteam. Jostein Bergstøl 
(utmarksprogr.); prof. Arne Røkkum/museumslektor Martin Saltnes/post.doc. Peter 
Bjerregaard (koordinatorer museologiprogr.); museumsdirektøren, seksjonslederne. 
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Tiltak 22: Utvikle nettverk og strategisk forskningssamarbeid mellom Etnografisk seksjon 
og museumsfaglige miljøer på HF 

Dersom søknader innsendt i 2012 ikke innvilges, skal det utvikles minst en 
prosjektsøknad til NFR eller europeiske forskningsprogrammer i samarbeid med nevnte 
miljøer på HF. 

Frist for gjennomføring: 31.12.13 
Ansvar: Seksjonsleder ES  
 

Tiltak 23: Utvikle nettverk og strategisk forskningssamarbeid mellom KHM, MF ved UiO og 
Aarhus Universitet – sykdom og epidemi i fortid og nåtid 
 
Fornminneseksjonen og Etnografisk seksjon vil arrangere et seminar omkring sykdom 
og epidemi i fortid og nåtid med inviterte samarbeidspartnere fra Avdeling for 
Samfunnsmedisin, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo og Center for Cultural 
Epidemics, Aarhus Universitet (EPI-senteret). 
 
Formålet er å styrke samarbeidet mellom fagområdene sosialantropologi og arkeologi, 
og utarbeide en felles forskningssøknad og utstillingsplan. 
 
Frist for gjennomføring: Seminar våren 2013 
Ansvar: Førsteamanuensis Frode Iversen 
 

Tiltak 24: Starte planleggingsarbeid for oppretting av et tettere samarbeid med Kon-Tiki 
Museet, Sosialantropologisk institutt og det sosialantropologiske miljøet ved KHM 

For å styrke og modernisere det tverrfaglige samarbeidet skal mulighetene for å utvikle 
et miljø for arkeologisk og sosialantropologisk forskning på Oseania utredes. 
Seksjonsleder Mads Ravn er nå medlem av Kon-Tikimuseets styre. Relevante 
forskningstemaer er kolonisering, agrarbosetning, domestisering og teknologi. Det 
planlegges en søknad til NFR høsten 2013, alternativt 2014, hvis det kan kobles på 
allerede planlagt Samkul-prosjekt om domestisering (Marianne Lien og Kjersti Larsen). 

Frist for gjennomføring: 31.12.13: Konsept og finansieringsplan skal foreligge. 
Ansvar: Seksjonsleder AS og ES i samarbeid med Sosialantropologisk Institutt ved UiO 
(Ingjerd Höem) og Kon-Tikimuseet. 
 

Tiltak 25: Utrede mulighetene for nærmere samarbeid det organiserte metallsøkermiljøet 

Det skal i 2013 utredes å inngå et nærmere samarbeid med det organiserte 
metallsøkermiljøet. I denne sammenheng skal det også arbeides for at Riksantikvaren 
utarbeider en nasjonal strategi for kulturminneforvaltningens forhold til metallsøking 
og metallsøkere. Det tas videre sikte på å arrangere et seminar ved KHM med deltakere 
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fra museet og metallsøkermiljøet, blant annet for å lokalisere ulike steder som på 
bakgrunn av mengden og kvaliteten på funnene kan bidra til en bedre forståelse av 
sentrale jernalderplassers sosiale hierarkiske organisering i landskapet. Dette skal 
danne grunnlag for mulige forskningsprosjekter knyttet til funn i samlingene som har 
kommet inn, og vil komme inn, som følge av metallsøking. I dette ligger det også 
muligheter for mindre utstillingsprosjekt. 

Frist for gjennomføring: 31.12.13: Utredning, konsept og finansierings- og 
gjennomføringsplan plan skal foreligge. 
Ansvar: Seksjonsleder AS i samarbeid med Jes Martens, Dagfinn Skre med flere, samt 
Lasse Jaksland og andre medarbeidere fra FS. 
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Læringsuniversitetet 

 

KHM Mål: Forskerutdanningen innenfor arkeologi og sosialantropologi 
skal holde en høy internasjonal standard. 

  
Risikovurdering  

Svakt risikobilde – risikovurdering unødvendig. 

 

KHM-strategi 

Utvikle undervisningssamarbeid med institutter ved UiO hvor det er potensial 
for gjensidig faglig utbytte. 

 
Tiltak 26: Oppfølging av eksisterende undervisningsavtaler mellom KHM og aktuelle 
institutter ved HF- og SV-fakultetet, og evt. inngåelse av avtaler med andre UiO-institutter 

Det ble i 2010 inngått samarbeidsavtaler om undervisning mellom KHM og IAKH/HF 
(arkeologi, konserveringsvitenskap), IKOS/HF (museologi), ILN/HF (runologi) og SAI/SV 
(sosialantropologi). Avtalene forutsetter økonomisk kompensasjon til KHM for utført 
undervisning av egne ansatte, men har likevel vært en negativ faktor for 
undervisningssamarbeidet med SAI.  

Viktige tiltak: 
a. Utvikle og endre undervisningen for IAKH-kurset ARK4060 
b. Revidere avtalen med SAI/SV 
c. Videre arbeid med nye undervisningsavtaler der det er faglig grunnlag for dette. 

 
Frist for gjennomføring: a, b: Innen 31.12.2013, c:løpende 
Ansvar: a, b: seksjonsleder AS/ES, forskningsrådgiver, c: seksjonslederne, 
forskningsrådgiver. 
 
 
Tiltak 27: Styrke og tydeliggjøre KHMs rolle i UiOs og HF-fakultetets utdanningsprogram 
innen museologi 

KHM deltar med noe undervisning og veiledning innen HFs utdanningsprogram for 
museologi, men det er ønskelig å styrke og tydeliggjøre KHMs rolle i dette arbeidet.  
Dette må sees i sammenheng med prosjektet for utredning av ny basisutstillingsprofil 
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for KHM. I dette inngår også museologistudentenes utstilling som ble realisert ved KHM 
i 2012 for første gang, og som vil være en årlig aktivitet. Denne utstillingen har 
sammenheng med at det ble opprettet et nytt 10-poengskurs for masterstudiet i 
museologi i samarbeid med IKOS i 2012, og det planlegges å utvide dette til en 
internasjonal mastergrad i samarbeid med HF. I dette studiet skal det inngå kurs i 
praktisk utstillingsarbeid. 

Frister for gjennomføring:31.12.2013  
Ansvar: seksjonsleder ES/UPS 
 
 
KHM-strategi 

Styrke KHMs rolle i doktorgradsutdanningen. 

 
Tiltak 28: Oppfølging av ”Nordisk forskerskole i arkeologi” i samarbeid med IAKH/HF 

KHM v/professor Håkon Glørstad ble i 2010 medlem i styret for Nordisk forskerskole i 
arkeologi (Dialogues with the Past). Forskerskolen har fått styrket finansiering gjennom 
programmet ”Strategisk satsing for universitetsmuseene” (jfr. tiltak 21).  

Viktige tiltak:  
- Sikre deltagelse i forskerskolen for KHMs egne PhD-studenter i arkeologi. 
- Bidra aktivt i programmets faglige utvikling.. 

 
Frist for gjennomføring: Løpende. 
Ansvar: Professor Håkon Glørstad, forskningsrådgiver. 

 

Tiltak 29: Utvikling av et nasjonalt forskerkurs (PhD-kurs) innen feltet ”Nyere 
antropologiske perspektiver på materialitet og samfunn” 

Vurdere en utvidelse av eksisterende kurs innen nyere perspektiver på materiell kultur i 
samarbeid med SAI og IKOS. Dette forutsetter endring i undervisningsavtalen med SAI 
(se tiltak 26). 

Frist for gjennomføring: 31.12.2013. 
Ansvar: Seksjonsleder ES 
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Et samfunnsengasjert universitet 

 

KHM Mål: KHM skal være landets fremste arena for forskning og 
formidling av kulturforståelse og kulturvariasjon i tid og rom, og det 
ledende universitetsmuseet når det gjelder forvaltning og formidling med 
utgangspunkt i faste og løse kulturminner. 

  

Risikovurdering  

A. Formidling 
 

Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens 

Manglende økonomiske 
ressurser til gjennomføring av 
KHMs nye program for 
basisutstillinger, bortfall av 
forutsatt finansiering fra UiO og 
KD. Fysiske og bygningsmessige 
hindre i eksisterende 
utstillingsbygg blir ikke 
utbedret.  

Høy Redusert omfang og svekket 
kvalitet på KHMs samlede 
formidlingsvirksomhet; mindre 
utprøvninger og nyutvikling.  

Forsinket fremdrift av planlagt 
utskifting av KHMs basisutstillinger. 

Manglende finansiell oppfølging 
av nasjonale satsinger (fra KD 
og NFR) kan ha negativ 
innvirkning på arbeidet med 
digitalisering, kvalitetsutvikling 
og tilgjengeliggjøring av 
museets samlingsdatabaser. 

Moderat Forsinkelse og kvalitetstap i det 
samlede arbeidet med 
digitalisering, tilgjengeliggjøring og 
formidling av museets databaser. 
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B. Samlings- og kulturminneforvaltning 
 

Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens 

Manglende finansiering og 
underbemanning av det 
løpende arbeid med 
samlingsforvaltning og 
samlingsutvikling. Redusert 
avsetning fra KD og UiO til 
REVITA-tiltak  

Høy Økte restanser når det gjelder 
katalogisering, konservering, 
dokumentasjon og magasinering. 
Redusert fremdrift av planlagte 
tiltak for samlings- og 
magasinrevisjon. 

 

 

KHM-strategi 

KHM skal være en pådriver i å skape økt kulturforståelse gjennom ulike 
utstillings- og formidlingsprosjekter. 

 
Tiltak 30: Utredning av ny utstillingsprofil for KHMs basisutstillinger 

En arbeidsgruppe skal i løpet av en periode på 1-1,5 år utarbeide nye og innovative 
konsepter for KHMs basisutstillinger. Studiereiser, kontakt med nyskapende og kreative 
miljøer og kjøp av konsulenttjenester er viktige innsatsfaktorer. Gjennom utredningen 
skal det etableres grunnlag for både UiO-finansiering og ekstern finansiering av den 
etterfølgende utstillingsbyggingen i Historisk museum. 

Milepæl 1: Utredningsgruppens innstilling avgis: 30.06.13. 
Milepæl 2: Oppfølgende behandling og beslutninger er foretatt: 31.12.13 
Ansvar: Museumsdirektøren, arbeidsgruppens leder og seksjonsleder UPS. 
 

 
Tiltak 31: Utredning av organisering av utstillingsproduksjon  

En arbeidsgruppe skal utrede framtidig modell for produksjon av temporære 
utstillinger ved KHM. Arbeidet vil resultere i en rapport med forslag til framtidig 
produksjonsmodell som forelegges KHMs ledergruppe. 

Frist for gjennomføring: 28.2.2013 
Ansvar: Arbeidsgruppens leder 
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Tiltak 32: Utstilling i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014: Frihet  

Utstilling til Grunnlovsjubileet 1814-2014 der Frihet markeres, problematiseres og 
debatteres. Målet er å skape et tidsbilde av hvordan vi i dagens sammensatte samfunn 
forstår og opplever frihet i fortid, nåtid og fremtid. Museet vil skape en plattform for 
forskningsbasert formidling for hele UiO. 

Et tverrvitenskapelig og tverrseksjonelt prosjekt som involverer samtlige seksjoner ved 
KHM og en rekke fag- og forskningsmiljøer i og utenfor UiO: 
Grunnlovsjubileumsprosjekter (NFR), Offentlig Rett, IAKH, IKOS, Norsk Ordbok 1814, 
Sosialantropologi, Statsvitenskap og Kriminologi. I tillegg Norges Bank, Helseutvalget for 
homofile og Fritt Ord. Vi er i kontakt med en rekke andre institutter og enkeltindivider. 

Frist for gjennomføring: 16.05.14: prosjektskisse og budsjett foreligger 
Ansvar: Museumsdirektør Rane Willerslev, kurator Lill-Ann Chepstow-Lusty og 
førsteamanuensis Svein H Gullbekk. Prosjekt- og økonomistyring: UPS 
 

Tiltak 33: Produsere 3-6 skiftende utstillinger årlig, med tematisk basis både i museets 
samlinger, utgravninger og forskning og gjennom innlån, tilpasset ulike målgrupper 

Utstillinger med åpning i 2013: 

− ”Møter mennesker imellom. Utforskeren Lumholtz’ fotografier fra Mexico 1890-
1910 (fotoutstilling+ eget bokprosjekt) 

− ”Indisk tekstil” 
− ”Innblikk i felt”. Fotoutstilling 
− ”Becharong-keramikk” 
− Utstillingseksperimenter knyttet til arbeidet med nye basisutstillinger (Døden 

og kolonisering/pionerbosetning i 2013) 
− Studentutstilling laget av museologistudenter 
− ”Saving Oseberg”. Presentasjon av prosjektet på VSH 

Utstillinger under utredning eller planlegging/produksjon med åpning i 2014: 

− ”Frihet”  
− ”Innblikk i felt”. Fotoutstilling 
− Utstillingseksperimenter knyttet til arbeidet med nye basisutstillinger 
− Studentutstilling laget av museologistudenter 
− ”Dødsutstilling – DMT-prosjektet” (utredes i 2014) 
− ”Ta det personlig” – smykkeutstilling (+ eget bokprosjekt) (utredes i 2014) 
− ”Gokstad revitalisert”. VSH. (utredes/ realiseres) 
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Utstillinger under utredning eller planlegging/produksjon med åpning i 2015: 

-  Dødsutstilling – DMT-prosjektet 
- ”Ta det personlig” – smykkeutstilling (+ eget bokprosjekt) 
- Roald Amundsen? 

 
Faste utstillinger: 

- Afrikautstillingen i Historisk museum demonteres første halvår 2013. 
- Foreta forbedringer og vedlikehold av de faste utstillingene i Historisk museum 

og i Vikingskipshuset, samordne dette mot prosessen for utredning av ny 
utstillingsprofil for KHMs basisutstillinger (jfr. tiltak 25). 
 

Frister for gjennomføring: Se over. 
Milepæler: I henhold til fremdriftsplaner.     
Ansvar: Seksjonsleder UPS. 
 
 
Tiltak 34: Videreutvikle konsepter for kveldsåpent museum  

Kveldsåpent museum vil gjøre det mulig for det brede publikum å besøke oss etter 
vanlig arbeidstid. Med et bredt og attraktivt program lagt til ettermiddag/ kveld en fast 
ukedag med kveldsåpent vil vi gjøre oss relevante for en svært attraktiv besøksgruppe. 
 

- Det arbeides for å etablere kveldsåpent museum (1 kveld i uka).  
- "Henrik Bull" – arrangementene videreføres med utgangspunkt i én torsdag 

ettermiddag/ kveld hver måned. 
 
Frister for gjennomføring: Løpende.   
Ansvar: Seksjonsleder UPS. 
 

Tiltak 35: Gjennomføre et bredt spekter av formidlingsaktiviteter rettet mot det allmenne 
publikum, herunder konserter og opptredener, foredrag, filmprogram, familiesøndager, 
spesialomvisninger m.v. 

Frister for gjennomføring: Løpende. 
Milepæler: I henhold til vår- og høstprogram.     
Ansvar: Seksjonsleder UPS. 
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Tiltak 36: Delta aktivt i ulike nettverk som arbeider med kulturelt mangfold og produsere 
minst et formidlingsprosjekt med flerkulturelt innhold årlig, samt arbeide målbevisst med 
integrering av flerkulturelle problemstillinger i museets øvrige formidlingsprosjekter der 
dette ellers passer 

Tiltak i planperioden er: 

- Deltakelse i dokumentasjonsprosjektet ”Romfolk i Oslo - romfolks kultur og 
livsvilkår i Oslo i dag”, i samarbeid med Oslo museum. 

 
Frister for gjennomføring: Løpende. 
Milepæler: I henhold til prosjektplaner, og til vår- og høstprogram.     
Ansvar: Seksjonsleder UPS og ES. 
 

Tiltak 37: Styrke formidlingsaktivitetene i tilknytning til arkeologiske utgravninger 

KHM skal i planperioden: 

- Videreutvikle formidlingstiltak i tilknytning til arkeologiske utgravninger. 
- Innarbeide en formidlingsstrategi i prosjektplanene. 
- Gjennomføre opplæring i pedagogikk/formidlingsteknikk for et utvalg av KHMs 

feltarkeologer. 
- Kartlegge omfanget av publikumsbesøk ved utgravninger i 2013. 

Frister for gjennomføring: Løpende. 
Ansvar: Seksjonsleder FS og UPS. 

 
Tiltak 38: Styredeltakelse i European Association of Archeologists  

Seksjonsleder Karl Kallhovd er valgt medlem til styret i EAA. Vervet innebærer viktig 
synliggjøring av KHM og norsk arkeologi innenfor det europeiske arkeologimiljøet. 

Frister for gjennomføring: Ut 2013, kan bli forlenget med 3 år.  
Ansvar: Seksjonsleder FS 
 

Tiltak 39: Iverksette ny utlånsstrategi- og rutiner  

En tverrseksjonell utredningsgruppe har i 2012 foretatt en evaluering av KHMs 
utlånspraksis, herunder finansieringsformer, organisering og ordningen med 
samarbeidsavtaler med eksterne partnere. På bakgrunn av dette har gruppen utarbeidet 
et forslag til ny strategi, som er vedtatt av ledergruppen og som skal iverksettes.  

Tiltak for iverksetting: 
- Det avsettes en årlig kvote på 0,85 årsverk for hele KHM til utlånsarbeid 
- Det fastsettes to søknadsfrister i året 
- En utlånskoordinator utpekes av seksjonsleder AS 
- Det nedsettes et utlånsutvalg med representanter fra AS, KS, UPS, DS. ES 
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representeres kun i de tilfeller hvor større utlån fra den etnografiske samlingen 
er aktuelt. 

- Det utarbeides informasjon om utlån og søknadsskjema på museets hjemmeside 
 
Frister for gjennomføring: Innen 1.2.2013 
Ansvar: Seksjonsleder ES, AS, KS og DS. 

 

KHM-strategi 

Formidlingsvirksomheten overfor skolen skal motivere til økt interesse for 
forskning og for universitetet.  

 

Tiltak 40: Videreutvikle KHMs forskningsbaserte pedagogiske formidlingstiltak overfor 
skoleverket og voksenopplæring 

KHM driver en omfattende formidlingsvirksomhet overfor skolen. Denne omfatter 28 
ulike pedagogiske opplegg og omvisninger for 650-700 skoleklasser årlig. Deler av 
virksomheten foregår i samarbeid med ”Den kulturelle skolesekken”.  

Viktige tiltak i planperioden vil være: 
- Opprettholde omfanget av skoleomvisninger på nåværende nivå. 
- Utvikle nye pedagogiske opplegg på områder med behov i nært samarbeid med 

skoler og skolemyndigheter. 
- Se på muligheter for bedre tilrettelegging av mottaksforhold i museene for 

skoleklasser (garderobe etc). 
Frister for gjennomføring: Løpende.    
Ansvar: Seksjonsleder UPS. 

 
KHM-strategi 

KHM skal utnytte nye sosiale, nettbaserte medier i formidlingsøyemed. 

 
Tiltak 41: Videreutvikle UiO-design for KHMs nettsider 

KHM gjennomførte høsten 2012 overgang til UiOs nye nettsideformat. Arbeid med 
design og informasjonsarkitektur videreføres i 2013. KHMs ambisjoner for formidling 
av forskning og annen aktivitet på nettsidene kan ikke realiseres i nåværende situasjon 
med stillingen som nettredaktør ved museet ubesatt. 

- KHM må i løpet av 2013 finne løsning for permanent webredaktør i 100% 
stilling.  

Frist for gjennomføring: 2013 
Ansvar: Webredaktør (seksjonsleder UPS).  
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Tiltak 42: Avklare nettportalløsning for KHMs formidlingsvirksomhet innen feltarkeologi 

De enkelte utgravningsprosjektene formidles i dag gjennom ulike nettportalløsninger; 
facebook, UiO-web, Forskning i fellesskap osv. KHMs egenutviklete nettportal ”Åpen 
arkeologi” har ikke vært i bruk de siste årene. Tiltak: 

- Foreta en vurdering av de ulike nettportalløsningene, og avklare hvilke/n 
løsning KHM skal satse videre på 

- Utarbeide retningslinjer for bruk av sosiale medier i jobbsammenheng 
Frist for gjennomføring: 31.12.2013 
Ansvar: Webredaktør, ledergruppen 

 
Tiltak 43: Videreutvikle arbeidet med webpublisering og sosiale medier gjennom 
profesjonalisering, samt deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til nye 
digitale formidlingsformer 

Det har over flere år vært arbeidet med webbasert formidling og tilgjengeliggjøring av 
digitalisert samlingsmateriale, fotosamlinger m.v. Arbeidet har skjedd i samarbeid med 
de øvrige universitetsmuseene, og i samspill med MUSIT. Seksjonsleder DS sitter i 
MUSIT-styret som representant for KHM/UiO.  

For KHM vil viktige tiltak i planperioden være: 
- Utvidelse av det søkbare materialet i universitetsmuseenes fotoportal gjennom 

innsats fra Digiforsk-sentralene. Utvikle en webløsning hvor ikke-kommersielle 
brukere i større grad selv kan laste ned bilder fra KHM. 

- Seksjonsleder Susan Matland er oppnevnt av U-HRM som medlem av utvalget 
som skal evaluere MUSIT 

- Fortsatt ledelse og/eller deltakelse i MUSITs ulike faggrupper: 
 
Styre – MUSIT Medlem 
Koordineringsgruppe for Kultur Leder 

Gruppa utredning ny IT-infrastruktur Møte koordinator/medlem 
Faggruppa– Feltdokumentasjon (Intrasis) Leder 
Faggruppa – Gjenstandsbasen arkeologi og 
etnografi/nyere kulturhistorie og 
konserveringsmodulen 

Leder 
Medlem (arkeologi) 
Medlem 

Faggruppa – foto Medlem 
Faggruppa – TopArk Medlem 
Faggruppa – Portalisering Medlem 
Humanosteologisk database Leder/koordinator 

 
Frister for gjennomføring: Løpende. 
Ansvar: Seksjonsleder og databaseansvarlig DS i samarbeid med samlingsseksjonene og 
MUSIT. 
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Tiltak 44: Videreføre arbeidet med digitalisering, kvalitetsutvikling og tilgjengeliggjøring av 
museets ulike samlingsdatabaser, inkludert lyd- og filmopptak, feltdokumentasjon, 
utgravningsrapporter, mediebaser o.l. i samarbeid med de andre universitetsmuseene og 
MUSIT 

For KHM vil viktig tiltak i planperioden være: 
- Etablering av det digitale feltdokumentasjonsverkøyet Intrasis som standard for 

digital innmåling ved norske forvaltningsgravninger. 
- Ta i bruk Request Tracker (RT) for behandling av interne og eksterne 

henvendelser til fotoavdelingen DS. 
 
Frister for gjennomføring: 31.12.2013 
Ansvar: Seksjonsleder og databasemedarbeidere DS i samarbeid med FS.  
 

KHM-strategi 

KHM skal styrke publiseringen av vitenskapelige resultater. 

 
Tiltak 45: Inngå forlagsavtale med redaksjonsordning og fagfellevurdering for KHMs faste 
publikasjonsserier 

KHM har i 2012 utarbeidet konkurransedokument for anbudsrunde om rammeavtale 
med forlag som kan sikre poenggivende status for alle KHMs publikasjoner. Dokumentet 
ble sendt på anbudsrunde i desember 2012. 

Viktige tiltak: 
− Inngå rammeavtale med forlag. 
− Revurdere den redaksjonelle strukturen for KHMs publikasjoner. 

 
Frist for gjennomføring: 1.2.2013 
Ansvar: Forskningsrådgiver og avdelingsdirektør i samarbeid med seksjonsleder FS og 
AS samt aktuelle ressurspersoner ved museet. 

 
Tiltak 46: Videreføre KHMs egne vitenskapelige publikasjonsserier hvor finansiering 
foreligger 

KHM vil videreføre papirbasert publisering gjennom sine publikasjonsserier ”Norske 
Oldfunn” og ”Varia” når det foreligger hel eller delvis finansiering fra eksterne kilder, og 
hvor publikasjonen ellers har høy kvalitet eller relevans. Alle kommende utgivelser skal 
skje etter ordninger som sikrer uttelling i publikasjonspoeng (jfr. tiltak 44).    

Frist for gjennomføring: Løpende 
Ansvar: Forskningsrådgiver, seksjonsleder FS  
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KHM-strategi 

KHMs innsamling og samlingsforvaltning skal være forskningsbasert. 

 

Tiltak 47: Planmessig arbeid for bedre bevaring og sikring av egne samlinger og 
videreføring av KHMs REVITA-arbeid som en desentral og seksjonsbasert virksomhet 

KHMs REVITA-virksomhet har fra 2010 et lavere og mer usikkert finansieringsgrunnlag 
enn forutgående år. Dette har nødvendiggjort en omlegging fra prosjektorganisasjon 
med mange delprosjekter til en seksjonsbasert virksomhet med 2-3 tiltak pr. år.  

Viktige tiltak i planperioden som er REVITA-finansiert: 
− Avslutte revisjon av den etnografiske samlingen i REVITA-sammenheng, 

28.2.2013. Revisjonen videreføres i mindre skala gjennom basisvirksomheten til 
ES  

− Katalogisering og konservering av restanser i de arkeologiske samlingene. 
− Oppstart revisjon av Middelaldersamlingen 1.2.2013 
− Ferdigstille arkivplan. 31.12.2013 
− Driftsansvarlig Økern 

 
Frist for gjennomføring: Se ovenfor. 
Ansvar: Museumsdirektøren, seksjonsledere ES, AS, KS og DS. 
 
Andre tiltak, og som ikke er finansiert av REVITA-midler: 

− Utforsking og tilpassing av varmebehandling som insektsaneringsmetode og 
nasjonal og internasjonal kunnskapsformidling om dette (løpende) 

− Deltakelse i EU forskningsprosjektet MEMORI som sluttbruker i undersøkelser 
av luftkvalitet i museumsmagasiner og utstillingsmontre. 

 
Frist for gjennomføring: Løpende 
Ansvar: Seksjonsleder KS  

 

Tiltak 48: Tilbakeføring og mottakelse av samlinger - avklare policy og retningslinjer 

Det er behov for å foreta policyavklaringer og å utarbeide retningslinjer på flere 
områder knyttet til forvaltningen samlinger, herunder tilbakeføring og mottak av 
samlinger med særskilte utfordringer. Viktige tiltak er: 

- Overtakelse av NIKUs samlinger av skjelettmateriale fra 
middelalderutgravninger under forutsetning av medfølgende finansiering for 
katalogisering og magasinering. 
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- Avklare forvaltningsansvaret for De Schreinerske Samlinger i samarbeid med 
UiO/Med.fak.  

- Avklare avtale med Bergen museum om fortsatt innlevering av zoologisk 
benmateriale (gjennom utredning i U-HRM) 

Frist for gjennomføring: Løpende i henhold til frister og forutsetninger som settes for de 
ulike tiltak. Alle tiltak skal være avklart innen utløpet av 2013. 
Ansvar: Museumsdirektøren og seksjonsleder DS, AS og FS i samarbeid med berørte 
seksjonsledere. 

 

KHM-strategi 

Styrke rollen som kunnskapsleverandør og faglig rådgiver for 
samarbeidspartnere i kulturminneforvaltningen. 

 

Tiltak 49: Vurdere organiseringen av samlingsforvaltningen i henhold til nye retningslinjer 
for den arkeologiske registreringsvirksomheten 

Riksantikvaren utarbeider på oppdrag fra Miljøverndepartementet ”Retningslinjer for 
budsjettering av arkeologiske registreringer og gjennomføring av undersøkelsesplikten i 
henhold til kulturminnelovens § 9, jf. § 10”. I høringsutkastet er det foreslått at det ved 
planlegging av registreringsoppdrag skal budsjetteres med utgifter til ”Katalogisering, 
konservering og innlemming av funn og dokumentasjon i universitetsmuseenes 
samlinger”. Tidligere har det vært forutsatt at museet ivaretar dette arbeidet gjennom 
grunnbevilgningen fra UiO/KD, som en del av museets samlingsansvar. Omfanget av 
innsendte registreringsfunn fra regionalforvaltningen har de siste årene økt så kraftig at 
det har ført til en omfattende akkumulering av restanser ved KHM; jf styresak S21/09-3 
”KHMs samfunnsansvar innenfor kulturminneforvaltningen i Norge - generell vekst, 
manglende kapasitet og restanser. Notat av 09.10.2009 fra museumsdirektøren”.  
Dersom forslaget til retningslinjer vedtas, vil det bidra til en reell styrking av museets 
finansieringsgrunnlag for den videre samlingsforvaltningen.  Retningslinjene forventes 
vedtatt våren 2013.   

Frist for gjennomføring: Våren 2013 
Ansvar: Seksjonsleder FS, AS og KS i samarbeid med administrasjonen. 
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Et handlekraftig universitet 

 

KHM Mål: KHM skal sikre at det er samsvar mellom museets oppgaver, 
ressurser og vitenskapelige ambisjoner.   

 
Risikovurdering  

 
Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens 

Vedtatte  tiltak for 
forbedring av økonomien, 
herunder tiltak for økt 
egeninntjening, mislykkes; 
svikt i budsjetterte 
inntekter fra den eksterne 
virksomheten og fra 
forretningsvirksomheten; 
arbeid for styrket 
finansiering av 
forvaltningsvirksomheten 
over KD/MDs budsjetter 
mislykkes. 

Moderat Handlingsrommet svekkes; mål 
om økonomisk balanse innen 2014 
vanskeliggjøres. Eksisterende 
aktivitetsnivå kan ikke 
opprettholdes og storparten av 
ressursene må kanaliseres mot 
lovpålagte forvaltningsoppgaver. 

Lav framdrift i rehabilitering 
av Historisk 
Museum/nybygg på Bygdøy 
og utvidelser på Økern 

Moderat Ny usikkerhet, slitasje på 
organisasjon og arbeidsmiljø.  

 

KHM-strategi 

KHMs infrastruktur skal holde en standard som bygger opp under det faglige 
ambisjonsnivået.  

UiO-strategi 

UiO skal sikre at grunnfinansiering og ekstern finansiering virker gjensidig 
forsterkende, gjennom fokus på totalkostnadene og mer aktiv prioritering av 
områder for ekstern finansiering. 
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Tiltak 50: Fullføre funksjonsanalyse for KHM 

KHM skal våren 2013 fullføre påbegynt prosess for kartlegging av arbeidsoppgaver, 
arbeidsdeling, kompetanse- og bemanningsbehov i organisasjonen. Prosessen benevnes: 
”Funksjonsanalyse for KHM”. Prosessen skal gjennomføres med basis i en overordnet 
målsetning om ”prosjektkultur” som styrende for virksomhetens prioriteringer og 
arbeidsformer. Tankesmierapporten med oppfølgende handlingsplaner vil være 
prosessens viktigste styrende dokument. 

Hovedoppgavene i arbeidet med funksjonsanalysen vil være å undersøke hvilke type 
kompetanser og hvilket bemanningsbehov en organisasjon bygget på ideen om 
prosjektkultur vil kreve. Funksjonsanalysen skal også undersøke om KHMs 
organisasjonsstruktur (organisasjonskart) gir hensiktsmessige rammer for realisering 
av prosjektkulturen. For å sikre handlingsrom for realisering av prosjektkulturen er det 
også nødvendig å styrke det økonomiske handlingsrommet (se også tiltak 50). 

Funksjonsanalysens første fase ble gjennomført høsten 2012. Denne har foregått i KHMs 
seksjoner med hovedfokus på kartlegging av oppgaveportefølje og kritisk gjennomgang 
av organisering og tverrseksjonelt samarbeid.  Alle seksjoner leverte ved årsskiftet 
2012/13 rapporter fra arbeidet som ble gjennomført høsten 2012. 

Disse rapporter danner utgangspunkt for funksjonsanalysens fase 2, som vil bli 
gjennomført vinteren/våren 2013. KHMs ledergruppe vil ha prosjekteierskapet til 
denne del av prosessen. Det er utarbeidet egen tidsplan for gjennomføringen prosessens 
del 2.  

De viktigste punktene her er: 
• Februar: seminar med deltakere fra hele institusjonen, og med påfølgende 

lederseminar. 
• 10. mars: Første utkast til sluttrapport 
• 4. april: Allmøte hvor sluttrapportens hovedforslag presenteres og diskuteres 
• 23. april: Siste behandling av sluttrapporten i ledergruppen 
• 3. mai: Sluttrapporten styrebehandles 

 
Frist for gjennomføring: Implementeringen av beslutningene som vil følge av 
funksjonsanalysen er nærmere spesifisert i tiltak 65.  
Ansvar: Avdelingsdirektør og prosjektgruppen; KHMs ledergruppe. 

 

Tiltak 51: Planmessig arbeid for styrking av KHMs finansieringsgrunnlag - forbedring av 
balansen mellom utgifter og inntekter i KHMs økonomi. 

Det er store utfordringer ved KHMs økonomiske struktur. De faste personalkostnadene 
er for store i forhold til finansieringsgrunnlaget, og de to viktigste eksterne 
finansieringskildene (inntekter fra forretningsvirksomheten og overhead fra 
arkeologiske utgravninger) har stor risiko og usikkerhet knyttet til seg. Etter påløpte 
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underskudd i 2008-2009, er det iverksatt en rekke tiltak for å rette opp i KHMs 
økonomiske underskudd. I tillegg har særskilt høye overheadinntekter i 2011 og 2012 
samt div. ekstratildelinger fra UiO sentralt bidratt til å styrke økonomien. Samlet sett 
har dette bidratt til at KHM vil være i økonomisk balanse ved årsskiftet 2012-13. Det er 
imidlertid risiko for at nye spiraler med negativ økonomisk utvikling kan oppstå. Et 
planmessig arbeid for styrking av KHMs økonomiske fundament må derfor igangsettes.  

De viktigste grepene vil være: 
- Gjennomføringen av funksjonsanalysen - undersøke tiltak for reduksjon (eller 

stabilisering) av fastlønnsutgiftene gjennom bortfall av arbeidsoppgaver, 
forenklinger, omorganiseringer m.v. 

- Bedret tilrettelegging for inntjening fra forskere og fagpersonale gjennom NFR-
/EU-prosjekter og andre eksterne prosjekter - økning av seksjonenes 
forskningsmidler, etablering av incentivmodeller m.v. 

- Styrket fokus på salg av tjenester, bedre utnyttelse av spesialkompetanse i KHMs 
seksjoner. 

- Redusere husleieforpliktelsene ved å flytte aktiviteten fra lokaler i  
Kr. Augustsgate i sentrum til Økern (se tiltak 58) 

- Oppfølging av tiltak for styrking av bevilgningsgrunnlaget fra UiOs og KDs side, 
herunder: 
 UiO-finansiering av KHMs prosjekt for oppbygging av nye 

basisutstillinger - endring av fordelingsprofilen på avsetningen på  
10 mill. kr., endring fra 3 mill. til 7 mill. kr. for KHM fra 2016. 

 UiO-finansiering av prosjekt nye basisutstillinger i perioden 2014-2016  
- mellomfinansiering på 1 mill. kr. pr. år.  

 KD-finansiering av plan for nedbygging av underkapasitet i 
kulturminneforvaltningen  

 
Milepæl 1: Styrevedtak om funksjonsanalysen 3. mai 2013 – oppfølgingspunkter vedtas. 
Milepæl 2: Bedret tilrettelegging for inntjening: iverksatt 2012; gradvise effekter fra 
2013. 
Milepæl 3: UiO-mellomfinasiering av prosjekt nye basisutstillinger: søknad innen 1. mars 
2013, iverksetting fra 2014. 
Milepæl 4: Endring fordelingsprofil basisutstillinger: stående innspill til UiO-ledelsen, 
iverksetting fra 2016 
Milepæl 5: KD-styrkinger: avklaring over statsbudsjettet for 2014 forventes 
Ansvar: Museumsdirektør, avdelingsdirektør, ledergruppen i samarbeid med aktuelle 
avdelinger i UiOs sentraladministrasjon. 
 

Tiltak 52: Utarbeide ”Visjon” for KHM 

Det ble høsten 2012 startet opp en prosess for utvikling av en overordnet ”visjon” for 
KHM. Som del av samme prosess vil det også bli arbeidet med utforming av formål 
(mission) og av ”kjerneverdier”. Arbeidet hadde sitt startpunkt i en tankeprosess internt 
i ledergruppen i november/desember 2012, men prosessen vil utover våren få sin 
forankring i hele organisasjonen. Arbeidet vil foregå parallelt med sluttarbeidet med 
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funksjonsanalysen, og med sikte på endelig behandling i styremøtet 3. mai 2013. 

Frist for gjennomføring: Mai 2013 
Ansvar: Museumsdirektøren, ledergruppen 
 
 
Tiltak 53: Utarbeide ny ”Strategi 2020” for KHM 

I forlengelsen av styrets behandling av funksjonsanalysen og ny ”visjon, formål og 
kjerneverdier” i mai 2013 skal det utarbeides ny ”Strategi 2020” for KHM. Arbeidet er 
nødvendig fordi de siste to årenes endringer i - og forutsetninger for - KHMs 
overordnede politikk har gjort deler av den eksisterende strategien uaktuell. Den nye 
strategien skal ha virkning fra 2014-2020.  

Oppstart: mai 2013 
Frist for gjennomføring: Vedtak i siste styremøte 2013. 
Ansvar: Museumsdirektøren, avdelingsdirektøren, ledergruppen 
 

Tiltak 54: KHMs forretningsvirksomhet – avklaring av organisering og museal funksjon, 
kvalitetssikring av rutiner og utprøving av nye forretningsformer 

Det er i løpet av 2010-2012 gjennomført organisatoriske og personalmessige endringer 
av KHMs forretningsvirksomhet Med grunnlag i ettersynsrapport fra Riksrevisjonen i 
desember 2011 er det i 2012 gjennomført en omfattende prosess for forbedring av 
rutinene for økonomistyring og økonomiforvaltning. Arbeidet har foregått i nært 
samarbeid med NHM og UiO-engasjert konsulentfirma. Parallelt med dette har det 
foregått et arbeid med utvikling av nye salgs- og markedsføringsformer, ny 
produktportefølge m.v. 

UiO-ledelsen har som forutsetning at forretningsdriften ved UiOs to museer (NHM og 
KHM) skal samorganiseres. Som ledd i dette arbeidet vil det i 2013 bli gjennomført 
følgende tiltak initiert av UiO: 

- Økonomiske analyser av museenes forretningsdrift med utgangspunkt 
regnskapsrapport pr. 3. tertial 2012. Ansvarlig: UiO-sentralt v/ØPA i samarbeid 
med NHM og KHM. 

- Gjennomgang av museenes oppfølging av Riksrevisjonens pålegg. Ansvarlig: 
UiOs internrevisjon. Gjennomgangen gjennomføres pr. 1. tertial 2013. 

-  
For KHM vil hovedtiltak i 2013 være: 

a. Med basis i UiOs økonomianalyser av museenes forretningsdrift, og som del av 
funksjonsanalysen våren 2013, foreta overordnede policyavklaringer for 
forretningsdriften: resultatmål, museal funksjon, organisering og 
tilknytningsform. Spørsmålet om eventuell outsourcing av forretningsdriften, 
eller deler av denne, er et av spørsmålene som skal avklares.  
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b. Arbeide videre med kvalitetssikring av økonomistyringen og 
økonomiforvaltningen. 

c. Videreutvikle samarbeidet med NHMs forretningsvirksomhet, videre arbeid med 
harmonisering av rutiner, samarbeid om innkjøp m.v. 

d. Utprøving av forretningsformer som kan gi grunnlag for økt nettoinntjening, 
herunder utendørs sommerbutikk ved VSH sommeren 2013 og utvikling av 
leverandør-/grossistrolle for egenutviklete produkter. Forsøkene skal ikke 
innebære økonomisk risiko for KHM. 
   

Frister: a: mai 2013, b-d: Løpende i 2013. 
Ansvar: a: Avdelingsdirektøren i samarbeid med seksjonsleder UPS, leder 
forretningsdrift, økonomileder og UiO/ØPA 
b-d: Leder forretningsvirksomheten i samarbeid med seksjonsleder UPS og 
avdelingsdirektøren. 
 

UiO-strategi 

UiO skal videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon.  

 
Tiltak 55: Utarbeidelse av ny ”Kompetanse- og rekrutteringsplan” for KHM 

På bakgrunn av funksjonsanalysens sluttrapport, må det utarbeides en ny ”Kompetanse- 
og rekrutteringsplan” for KHM. 

Milepæl 1: Ny ”Kompetanse- og rekrutteringsplan” er vedtatt av KHMs styre: 31.12.13.  
Milepæl 2: Iverksettingsfase: 2014-2016.  
Frist for gjennomføring: 31.12.15. 
Ansvar: Museumsdirektøren, avdelingsdirektøren, gruppeleder personal og 
ledergruppen  
 

Tiltak 56: Implementering og justering av mal for regnskapsrapportering knyttet til 
Riksantikvarens "Retningslinjer for budsjettering og regnskap ved særskilt gransking av 
automatisk fredete kulturminner” 

Arbeidet med implementering av den nye budsjett- og regnskapssmalen må videreføres. 
Det ligger fortsatt utfordringer i tilpassingen av regnskapsrapporteringen i forhold til 
UiOs regnskapssystemer. Arbeidet mot RA/MD for å synliggjøre utfordringene og 
justere malen videreføres i samråd med ØPAs ledelse, samtidig med videre deltakelse i 
pågående IHR-plangruppe for ”eksternt finansierte prosjekter”.  

Frist for gjennomføring: Vår 2013. 
Ansvar: Prosjektkoordinator FS i samarbeid med gruppeleder økonomi/IT, 
seksjonsleder FS og avdelingsdirektør. 
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Tiltak 57: Utrede bruken av midlertidig vs fast tilsatte feltledere i den eksternt finansierte 
utgravningsvirksomheten 

Utgravningsvirksomheten er i dag basert på midlertidige tilsettinger av feltledere, de 
fleste på 10 måneders varighet. Denne praksisen skal evalueres og analyseres med 
henblikk på om KHM skal opprette en fast tilsatt stab av feltledere som er 100% 
oppdragsfinansierte. En utredning som tar for seg de personalpolitiske, juridiske, 
administrative og økonomiske virkningene av en slik ordning, skal forelegges styret i 
mai 2013. 
 
Frist for gjennomføring: Sak til styret i mai 2013. 
Ansvar: Prosjektkoordinator FS i samarbeid med seksjonsleder FS. 
  

Tiltak 58: Planlegging av nye museumslokaler i samsvar med ny museumsmodell 

UiO-styret vedtok 23.10.2012 at Bjørvika ikke lenger er et aktuelt alternativ for 
lokalisering av nytt museum. Dette innebærer at UiO nå vil arbeide for en 
museumsmodell basert på delt løsning, med utbygging og modernisering på de tre 
adressene Bygdøy, Tullinløkka og Økern. KHM-styret har anbefalt at Bygdøy utvikles til 
et vikingtidsmuseum, og at Historisk Museum rehabiliteres og utbygges med nye 
utstillingsarealer under bakken på Tullinløkka. Kunnskapsdepartementet (KD) har 
varslet at lokaliseringsløsninger og museumsmodell vil bli utviklet i dialog med UiO i 
løpet av 2013. I 2013 vil KD ha særlig fokus på å få sluttført arbeidet med KS1-analysen 
for KHMs museumsprosjekt. På kort og mellomlang sikt vil UiO/KHM utvikle lokalene på 
Økern slik at disse kan romme flere funksjoner, bl.a. ved leie av ytterligere en etasje (se 
pkt. 54). 

Hovedtiltak i 2013 vil være: 
- Oppfølging av arbeidet med museumsplanene i UiOs sentrale styringsgruppe. 
- Etablering av intern brukerstyringsgruppe for museumsutviklingen 
- Utarbeiding av plan for nødvendige ombygginger og rehabilitering av Historisk 

museum. 
- Videre planlegging av arbeidet med ombygging og bruksendring i Økernbygget 

(se pkt. 58). 
 
Frist for gjennomføring:  
Ansvar: Museumsdirektøren, avdelingsdirektøren og prosjektmedarbeider nytt museum 
i samarbeid med ledergruppen og UiO-ledelsen. 
 
 
Tiltak 59: Økernbygget – planlegging av ombygging, bruksendring og flytting 

En intern KHM-utredning har høsten 2012 lagt frem en modell for endret bruk av KHMs 
magasinbygg på Økern. Modellen innebærer bl.a. flytting av hoveddelen av 
konserveringsseksjonens aktiviteter til Økernbygget, herunder den arkeologiske 
konserveringsenheten i ”konserveringsbrakka”, Fr.gt. 3. En forutsetning for 
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gjennomføring av planene er utvidelse av leiearealene i byggets 2. etg., samt diverse 
ombygginger og bruksendringer. En optimal løsning for KHM forutsetter også 
samarbeid med NHMog UiO-sentralt for utvikling av en omforent arealdisponeringsplan. 

Hovedtiltak i 2013: 
- Utarbeiding av omforent arealdisponeringsplan for Økernbygget i samarbeid 

med NHM og TA/UiO-sentralt. 
- Planleggingsarbeid for ombygging, bruksendring og flytting innenfor rammene 

av omforent arealdisponeringsplan 
- Etablering av fast ordning for styring og drift av Økernbygget; evaluering av 

nåværende og tidligere administrative løsninger. 
Milepæl 1: Omforent arealdisponeringsplan KHM/NHM skal være på plass: 30.06.13. 
Milepæl 2: Planleggingsarbeid for ombyggingsarbeider skal være avsluttet: 31.12,13 
Milepæl 3: Ombyggingsarbeider skal være avsluttet: 31.06.14. 
Milepæl 4: Flytting og bruksendring Økernbygget skal være avsluttet. 
Ansvar: Avdelingsdirektøren, prosjektmedarbeider nytt museum og TA/UiO-sentralt i 
samarbeid med berørte seksjoner og ledergruppen. 
 

Tiltak 60: Oppgraderingstiltak Historisk museum 
 
Det er et generelt mål med utgangspunkt i ny museumsstruktur at arealer i Historisk 
museum så langt mulig skal disponeres til publikumsrettet aktivitet. For å sikre slik 
løpende og framtidig bruk av bygget må en del tiltak bygningsmessige og bruksmessige 
årsaker prioriteres nå. 
 

− Planlegge og gjennomføre tiltak for asbestsanering av utstillingssalene i 
Historisk museum i samarbeid med TA, og i samsvar med behovene knyttet 
planlagt utstillingsproduksjon (frist: løpende 2013-15). 

− Utrede utbedring av fuktproblemer grunnetasje. 
− Oppfølging klimaprosjekt HM 
− Etablering av kafé/ kantine i Historisk museum. Det eksperimenterende og 

innovative utstillingsprogrammet som nå planlegges for Historisk Museum 
styrkes ved en oppgradering av publikumsfasilitetene. En kafé/ kantine i huset 
vil gi besøkende et lenge etterlengtet tilbud. Det vil legge til rette for mer variert 
bruk av museet, arrangementer av ulik art og være en kontaktflate mellom 
ansatte og besøkende. (frist: Kafeen åpner samtidig med Frihetsutstillingen  
16. mai 2014). 

 
Frister for gjennomføring: løpende 
Milepæler: 1. mars 2013: prosjektskisse presenteres for kaféprosjekt 
Ansvar: Avdelingsdirektør, HMS-koordinator, Seksjonsleder UPS, Seksjonsleder KS, 
Kantineansvarlig KHM, TA.
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Det gode universitetet 

 

UiO Mål: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og 
ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø.  
  

Risikovurdering  

 
Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens 

Dårlig tilrettelagte arbeidslokaler 
med mangelfull oppfylling av 
HMS-krav. Flytting av aktiviteter 
og personale til Økern forsterker 
et allerede stort problem med 
stor fysisk spredning av  på 
mange lokaler. 

Moderat/Høy Dårlig arbeidsmiljø som sliter 
på de tilsattes helse, 
motivasjon og arbeids-glede. 
Forutsetningene for intern 
samhandling svekkes. 

 

Beskrivelse Sannsynlighet Konsekvens 

Underbemanning kan føre til 
urealistiske forventninger til den 
enkelte arbeidstaker. Det er også 
fare for at den enkelte 
arbeidstaker selv tar for stort 
ansvar i forhold til de mange, 
ugjorte oppgavene som følge av 
underbemanningen. Lederne er 
ikke tydelige nok på hvilke 
arbeidsoppgaver som skal 
prioriteres. 

Moderat/Høy Høyt arbeidspress, enten som 
følge av andres eller egne 
forventninger, vil bidra til 
utslitte og mindre tilfredse 
ansatte ved KHM. 
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KHM-strategi 

KHM skal sikre at alle ansatte har et godt og funksjonelt arbeidsmiljø der 
trivsel og moderne HMS-krav er ivaretatt. 

 
Tiltak 61: Etablering av arbeidslokaler for viktige museumsfunksjoner på midlertidig basis 

Flere eksterne og interne forhold, herunder prosjekttildeling (Saving Oseberg), 
oppsigelse av leiekontrakt, ny stipendiatlokalisering, gjør det nødvendig med etablering 
av nye lokaliseringsløsninger for flere av KHMs museumsfunksjoner. De fleste av disse 
vil være midlertidige løsninger med kort eller mellomlang tidshorisont.  

De viktigste av disse vil være: 
- Bygging av midlertidig laboratoriebrakke for Saving Osebergprosjektet på 

Bygdøy (frist: 30.06.13). 
- Leie av erstatningslokaler for FS-prosjektene etter utflytting fra Kr. Auggust 

gate 15 ved årsskiftet 2013/14, og i påvente av innflytting i Økernbygget (frist: 
31.12.13). 

- Etablering av erstatningslokaler for magasinlokaler i Lokomotivverkstedet 
Sørenga (frist uavklart) 

- Etablering av alternativ lokalisering for pensjonistarbeidsplasser etter utflytting 
fra pensjonistetasjen i St. Olavsgt. 29 (frist: i løpet av vinter 2013) 

- Planlegge tiltak for asbestsanering av utstillingssalene i Historisk museum i 
samarbeid med TA, og i samsvar med behovene knyttet planlagt 
utstillingsproduksjon (frist: løpende 2013-15). 
 

Ansvar: Avdelingsdirektør, HMS-koordinator, prosjektmedarbeider nytt museum og TA i 
samarbeid med berørte seksjonsledere og ledergruppen. 
 

Tiltak 62: Oppfølging av sikkerhetstiltak i KHMs utstillingsbygg 

Det har de siste årene vært øket fokus på sikkerhet og beredskap både fra sentrale 
myndigheters og fra UiOs side. Det er også utfordringer ved sikkerhetshåndteringen i 
den til dels gamle bygningsmasse KHM i dag besitter. Det har derfor vært økt innsats fra 
UiO og KHM på dette området i 2012, og denne vil fortsette i 2013.  

Tiltak 2013: 
• Utarbeide plan for sikkerhets- og beredskapstiltak på kort og på lang sikt i 

samarbeid med Teknisk avdeling (frist: 31.12.13). 
• Gjennomføre planlagte bygningsmessige sikringstiltak i KHMs ulike bygg i 

samarbeid med TA-sentrum (frist: løpende i 2013). 
 
Ansvar: Avdelingsdirektør og HMS-rådgiver i samarbeid med Teknisk avdeling; KHMs 
sikkerhetsutvalg 
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Tiltak 63: Videreføre undersøkelser av giftstoffer i etnografisk materiale  

Videreføring av undersøkelser av giftstoffer som tidligere har vært brukt til 
insektbekjempelse i de etnografiske samlinger. Omfang og typebestemmelse analyseres 
og nødvendige tiltak for personalet gjennomføres. 

Frist for gjennomføring: 1.5.2013 
Ansvar: HMS-koordinator, seksjonsleder KS 

 
Tiltak 64: Gjennomføre ”HMS-dag” annethvert år 

For å styrke bevisstheten om HMS-arbeidet blant KHMs ledere og tilsatte, og som del av 
arbeidet for kompetanseheving på HMS-området, ble det i 2011 besluttet å etablere en 
ordning med ”HMS-dag” for KHM. Dagen vil normalt ta form av et seminar med spesielt 
inviterte innledere som har kompetanse av særlig betydning for KHMs HMS-arbeid. 
Seminarene skal være åpne for alle KHM-tilsatte.  

Frist for gjennomføring: September 2013, deretter annethvert år 
Ansvar: Gruppeleder personal/HM/drift og HMS-koordinator  
 

KHM-strategi 

KHM skal være en arbeidsplass som stiller høye krav til ledelsens og de 
ansattes kompetanse, innsats og resultater og samtidig legger til rette for at 
den enkelte medarbeider får gode muligheter for videre kvalifisering og 
utvikling. 

 

Tiltak 65: Strategiske opplæringstiltak for ledere og KHM-medarbeidere 

Det pågående omstillingsarbeid nødvendiggjør strategiske opplæringstiltak både for 
KHMs ledere og medarbeidere. KHMs ledere skal delta i programmer som utvikles ved 
UiO for å styrke de faglige og administrative lederrollene. For KHM-medarbeidere på 
alle plan er det viktig å styrke kompetanse innen prosjektarbeid og prosjektledelse.  

Viktige tiltak vil være: 
- Gjennomføring av lederopplæringsprogram for KHMs ledergruppe utviklet av 

OPA for lederne ved UiOs museer 
- Videre deltakelse fra aktuelle forskningsledere ved KHM i UiOs 

opplæringsprogram for forskningsledelse. 
- Kartlegge behov, planlegge og gjennomføre opplæringstiltak innen 

prosjektarbeid for KHMs ulike kategorier av medarbeidere. 
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- Kartlegge kompetanse- og opplæringsbehovet for KHMs konservatorer. 
Utarbeide plan for kompetanseutvikling, og bygge denne inn i den nye 
kompetanse- og rekrutteringsplan (jfr. tiltak 54) 

- Opplærings- og kompetanseutviklingstiltak i forlengelsen av prosessen rundt 
funksjonsanalysen. 

 
Frist for gjennomføring: Løpende, avhengig av UiO-fremdrift, budsjettrammer og interne 
KHM-prosesser. 
Ansvar: Museumsdirektøren, avdelingsdirektøren, personalleder i samarbeid med 
berørte seksjonsledere. 

  
Tiltak 66: Revisjon av KHMs Handlingsplan for likestilling 

KHMs Handlingsplan for likestilling utløp i 2011, og ny plan har foreløpig ikke blitt 
utarbeidet. Ny planperiode for UiOs likestillingsplan(er) er 2013-2015. Ny KHM-plan må 
være på plass i løpet av første halvår 2013. Planen må revideres med et særlig fokus på 
tiltak som kan bidra til å gjenopprette og opprettholde kjønnsbalansen i de 
vitenskapelige stillingskategoriene. 

Frist for gjennomføring: 31.06.13. 
Ansvar: Avdelingsdirektøren, gruppeleder personal/HMS/drift. 
 

KHM-strategi 

Skape større grad av fellesskapsfølelse på tvers av seksjoner og individuelle 
ambisjoner. 

 
Tiltak 67: KHMs nye strategiplan og implementering av organisasjonsendringer som følge 
av funksjonsanalysen 

Funksjonsanalysen skal sluttbehandles i KHMs styre i mai 2013 (se tiltak 49). Mange av 
funksjonsanalysens føringer og beslutninger skal konkretiseres i en ny Kompetanse- og 
rekrutteringsplan for KHM (se tiltak 54). På styremøtet i mai 2013 skal det også fattes 
beslutning om KHMs nye visjon, formål (mission) og kjerneverdier.  Videre skal styret 
innen utløpet av 2013 fastsette ny Strategi 2020 for museet (se tiltak 51 og 52).  

En konsekvens av alle disse vedtak og prosesser vil være at det vil bli tatt valg som også 
vil berøre mange av KHMs medarbeidere.  Det er derfor viktig at det settes av  tid og 
ressurser for kultur- og organisasjonsbyggende tiltak.  Lederne vil være en viktig støtte 
og ressurs for egne medarbeidere i prosessen. Det er også viktig at KHMs tilsatte blir 
involvert i arbeidet slik at det skapes et eierskap til resultatet. 
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Tiltak: 
- Det skal utarbeides en plan for implementeringen av de ulike strategiske 

beslutningene som vil bli fattet i løpet av 2013. Den skal innbefatte kultur- og 
organisasjonsbyggende tiltak, samt redskaper for oppfølging av og støtte til den 
enkelte medarbeider. 

Frist for gjennomføring: 30.06.13 
Ansvar: Avdelingsdirektør og personalleder i samarbeid med ledergruppen. 
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Resultatindikatorer med målsettinger 

 

Indikatorer med konsekvenser for finansieringen (resultatmidler) 

 

 

 Resultat 
2009  

Resultat 
2010  

Resultat 
2011  

Måltall 
2011  

Ambisjon 
2014  

Publikasjonspoeng pr vitensk. årsverk  1.33  0,90  1.85  1,22  1,35  

Publikasjonspoeng 53 37 85.6 50 
 

Vitenskapelige årsverk 40 41 43 41 
 

NFR-tildeling pr vitensk. årsverk  (i 1000)  
     

NFR-tildeling (i 1000) 1 179 3 676 2 057 1 770 5 485 

EU-tildeling pr vitensk. årsverk   (i 1000)  
     

EU-tildeling 0 2 154  0 615  1 858 2 500 
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