
 

Notat fra styremøtet 3. mai 2013 

Sak S 08/13 Visjon, misjon og kjerneverdier 

 

Rane Willerslev ga en intro om hvorfor arbeidet med visjon/misjon ble satt i gang og om hvordan 

arbeidet har forløpt så langt. 

Referatet fra IDF-møtet med tjenestemannsorganisasjonene i går ble delt ut da to av kommentarene 

derfra er knyttet til visjon/misjon. 

Generelt: 

- Ordene i visjonen - «forskende, lekende og utfordrende»- bør avspeiles i misjonen  

- Det er vanskelig å finne og utvikle sjelen sin. En visjon/misjon er en utkrystallisering av det vi 

er og retningen vi vil gå i. 

- Lekende: grensesprengende, utenfor boksen. I norsk språk også noe ansvarsløst. Kan man 

forfine det gode ved ordet «lekende» og unngå det ansvarsløse? 

- Trenger også noe av det ansvarsløse, det uansvarlige 

- Forklare det «lekende» som «å slappe av litt», kunne nærme seg noe uten fordommer. 

- Bør si noe om hva som legges i visjonsordene, men ikke et forklarende skriv. Det må kunne 

stå på egne bein. 

- «Pass på, du kan bli merket på sjelen!» ble bestemt fjernet. 

 

Oppsamling fra diskusjonen om «vi forvalter samfunnets hukommelse og tar vare på minner av levd 

liv»: 

- Eilif Holte (ikke til stede) kom med alternativ ordlyd «vi tar vare på minner og skaper bilder 

av levd liv», med bakgrunn i at KHM ikke er den eneste institusjonen som forvalter 

samfunnets hukommelse.  

- «Vi forvalter samfunnets arv med den primære målsetning om å drive kunnskapsformidling» 

- «vi forvalter kulturarv og tar vare på levninger av levd liv» 

- Kulturarv er på engelsk et begrep med særskilte konnotasjoner. Vi bør unngå å bruke det. 

 

Oppsamling fra diskusjonen rundt kjerneverdiene «modig og kreativ»: 

- Hva ligger i å utfordre grensene innen forvaltningen?  

- Å se forskningspotensialet forvaltningen 

- Forvaltningen skal ikke bygges på ferdigtenkt praksis, men på målsetning om 

kunnskapsproduksjon.  

- modig er koblet til lekende og kan grense til det uansvarlige 

 

  



 

Oppsamling fra diskusjonen rundt kjerneverdien «Grundig: levere kvalitet i alle ledd»: 

- Tilsatte-gruppa som jobbet med visjon/misjon hadde i større grad enn ledergruppa fokus på 

daglig museal drift, og var opptatt av hvordan sikre kvalitet i alle ledd. Det innebærer ikke 

kun å gjøre sitt ytterste til enhver tid, men også sikre at det er mulighet for 

kompetanseheving når det trenges. 

- Grundighet bør være selvsagt. At det står indikerer at man ikke alltid er grundig, og at det 

derfor må påpekes. 

- Grundig innebærer her at KHM er troverdig og har en kvalitativ forankring. I en jungel av 

informasjons- og kunnskapstilbydere skal man vite at ved KHM er troverdig. TROVERDIG – et 

bedre ord enn grundig? 

- «kvalitet i alle ledd» forslitt frase i samfunnet generelt, men det ligger en etterrettelighet i 

det som for en vitenskapelig institusjon er svært viktig, det vitenskapelige fundamentet. 

 

Oppsamling av diskusjonen rundt kjerneverdien «gjensidig anerkjennende»: 

- Er dette en kjerneverdi? Kan solidarisk benyttes i stedet? 

- Åpent anerkjennende er ikke det samme som solidarisk. 

 

Det er svært viktig med en kommunikasjonsstrategi. Museumsdirektøren er den som må ut og selge 

visjon/misjon. Det må legges en plan. Om tre år skal alle tilsatte kunne visjon og misjon, den skal 

være internalisert og brukes aktivt, ellers er den verdiløs. 
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