
PLAN FOR ARBEIDET MED STRATEGI 2020 OG DELSTRATEGIER 2014-15  

Hendelse, oppgave, leveranse Ansvarlig for 

utførelse/opp- 

følging 

*Godkjenner/ 

beslutter (1) 

*Kommenterer 

(2) 

Dato/frist 

Utarbeidelse av oppdragsbeskrivelse for:  

- Forskningsrådets og utstillingsrådets 

arbeid med innspill til delstrategier for 

forskning og formidling. 

-  Seksjonenes arbeid med innspill til 

Strategi 2020 og delstrategiene. 

HG  

Ledergruppen (2) 

11/4 

22/4 

 

«Strategi 2020» - eksempelmateriale 

innhentes, forslag innholdsstruktur utarbeides 

KNI HG (1) 

Ledergruppen (2) 

14/5 

20-21/5 

(ledersem.) 

Lederseminar 20-21/5. Temaer bl.a.: 

 - Struktur og hovedprinsipper i den nye 

Strategi 2020 

- Delstrategiene for forskning og formidling, 

problemstillinger til drøfting - statusrapport 

rådslederne 

HG/KK/KNI 

KNI 

FR-/UR-lederne 

 

 

Ledergruppen (2) 

 

 

20-21/5 

(ledersem.) 

Arbeid med innspill til Strategi 2020 og 

delstrategiene i seksjonene. 

Seksjonslederne Ledergruppen 

løpende (2) 

1/5-1/10 

Arbeid med delstrategier forskning og 

formidling i rådene. 

FRs og URs ledere 

og sekretærer 

Ledergruppen 

løpende (2) 

 

1/5-1/10 

Mal for Kompetanse- og rekrutteringsplan 

utarbeides – grunnlagsdata legges inn 

IKAa/KK HG (1) 

Ledergruppen (2) 

 

1/5-1/10 

Strategi 2020 - utkast rammeverk avgis KNI HG (1) 18/7 

Utkast Strategi 2020 bearbeides videre HG/KK/KNI Ledergruppen 

løpende (2) 

18/7- 1/10 

Arbeid med identifikasjon av 

beslutningspunkter og prioriteringsbehov for 

Kompetanse- og rekrutteringsplanen 

IKAa/KK HG (1) 

Ledergruppen (2) 

1/10-1/11 

Lederseminar m/overnatting: 

A) Strategi 2020, forskningsstrategi og 

formidlingsstrategi - første samlede 

gjennomgang 

B) Kompetanse- og rekrutteringsplanen – 

prioriteringsdiskusjoner  

C) Årsplan 2015 - konsekvenser av 

statsbudsjettet, overordnede 

prioriterings- og oppfølgings-

diskusjoner årsplan og budsjett 

HG/KK/KNI/IKAa/

RS/rådsledere og 

sekr. 

 

Ledergruppen, 

ledere/sekretærer 

FR og UR (2) 

 

Uke 45 (3-

7/11); forslag 

4-5/11 

Interne høringsrunder om 

strategidokumentene - seksjonene, allmøter 

m.m. 

HG/KK/KNI Seksjonene, alle 

ansatte (2) 

Uke 46-47 

(8/11-19/11) 

Første utkast til et samlet sett av 

strategidokumenter foreligger fra 

museumsdirektørens side 

HG  28/11 



Behandling av mus.direktørens forslag i 

ledergruppen - kort heldagsseminar (10.00-

15.00) 

HG/KK/KNI Ledergruppen (2) 2/12 

Frist utsending av styrepapirer KNI/Camilla  5/12 

Første styrebehandling av strategidok., slutt- 

behandling budsjett/årsplan 2015 

 Styret (1) 12/12 

Videre bearbeidinger av strategidok., høringer 

intern forankring 

HG/KK/KNI/IKAa/

RS, seksj.lederne 

 12/12-30/1 

Ledermøtet - sluttbehandling av 

strategidokumentene.  

 Ledergruppen (2) 30/1 

Styret - endelig vedtak  Styret (1) 16/2 

 


