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SAK S 08/13 VISJON, MISJON OG KJERNEVERDIER FOR KHM  

– INNLEDENDE BEHANDLING 

 

Som del av forarbeidet for KHMs funksjonsanalyse (jfr. Sak S 08/13) fremkom det høsten 2012 

som nødvendig at KHM starter arbeid med utarbeiding av et visjons- og verdidokument som FA-

analysens ulike ideer og forslag kunne funderes i.  

 

Behovet ble tydeliggjort av at KHMs gjeldende overordnede styringsdokument («Strategi 2020») 

gjennom flere politikkomlegginger initiert av museets nye direktør, hadde blitt utdatert både som 

«verdidokument» og som veikart i store strategiske spørsmål (nytt museum Bjørvika m.v.). 

 

Ved slutten av høsten 2012 besluttet derfor museumsdirektøren at det skulle igangsettes en prosess 

for utforming av «Visjon, misjon og kjerneverdier» for KHM. 

 

Forslaget til visjonsdokument som nå fremlegges styret for innledende behandling, er fremkommet 

gjennom arbeid i flere faser og med involvering av ulike grupper av KHM-tilsatte. Arbeidet med 

dokumentet startet på en to-dagers samling for KHMs ledergruppe rett før jul. I tillegg fikk et 

sammensatt panel av KHM-ansatte på en tilsvarende samling i begynnelsen av 2013 i oppdrag å 

utarbeide sin egen versjon av visjonsdokumentet. Foreliggende forslag er sydd sammen av 

ledergruppen på grunnlag av disse to innspillene. Forslaget har også vært fremlagt på et allmøte for 

KHMs tilsatte, og mindre justeringer ble foretatt som følge av innspill i allmøtet. 

 

Museumsdirektøren legger til grunn at behandlingen av Visjon, misjon, kjerneverdier «følger» 

styrets behandling av Funksjonsanalysen, dvs. at det fremlegges for en første innledende drøfting i 

dette styremøte og at endelig beslutning fattes på styremøtet 14. juni. Endringsforslag som 

fremkommer under møtet nå i mai innarbeides så i den endelige versjonen som fremlegges styret 

for beslutning 14.06.13. 

 

Spørsmålet om KHM skal sette i gang en prosess for utarbeiding av en ny versjon av «Strategi 

2020» fremlegges styret som en egen sak etter at beslutningene om Funksjonsanalysen og Visjon, 

misjon, kjerneverdier er fattet.  

 

Forslag til vedtak: 

Styret viser til kommentarer og endringsforslag gitt i møtet, og ber administrasjonen innarbeide 

disse i en ny og endelig versjon av dokumentet. Styret legger til grunn at endelig vedtak om 

KHMs Visjon, misjon og kjerneverdier fattes på styremøtet 14. juni.  


