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Innledning 

I 2012 og 2013 gjennomførte Kulturhistorisk museum (KHM) en grunnleggende 
omorganisering basert på en fornyet museumsvisjon og en grundig 
funksjonsanalyse. Arbeidet har medført at KHMs tidligere versjon av Strategi 2020 
samt tilhørende årsplaner er uaktuelle, og det måtte derfor utarbeides et nytt 
planverk. Foreliggende årsplan bygger på KHMs reviderte strategi. 

KHMs grunnidé er at museet først og fremst er et forskningsmuseum, derav museets 
plass på Universitetet i Oslo. KHM har valgt å realisere seg som forskningsmuseum 
ved å la museets tre hovedoppgaver, forskning, forvaltning og formidling, fungere 
sammen i en helhetlig modell. Dermed ligger kunnskapsperspektivet til grunn for 
hele vår virksomhet. Dette er KHMs fremste styrke, men det krever også en 
gjennomtenkt organisasjons- og driftsplan. Ikke minst kreves det en klart formulert 
strategi.  

KHMs Strategi 2020 bygger på UiOs mal, men er tilpasset museets formål og behov. 
Planen definerer sentrale mål, utfordringer og strategier for museet.  

KHMs årsplan bygger på museets Strategi 2020. Den definerer de konkrete tiltakene 
for å operasjonalisere strategiene som er tilkjennegitt i hovedplanen.  

For 2015 er museets vanskelige økonomiske situasjon en hovedutfordring. Videre 
utvikling av museet forutsetter at den økonomiske situasjonen blir avklart og ikke 
minst markant forbedret. 

 

 

       Håkon Glørstad 
       Museumsdirektør 
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Innhold 

I. Et grensesprengende museum - kunnskapspolitikk og forskning 

II. Læringsmuseet - undervisning 

III. Et samfunnsengasjert museum - utstillinger, formidling, 

samlingsforvaltning, digitalisering 

IV. Et handlingskraftig museum - økonomi og fysiske rammebetingelser 

V. Det gode museum personal, arbeidsmiljø, HMS, opplæring 

 

Vedlegg: Resultatindikatorer med ambisjoner 2015



   

 

 

3 

 

Et grensesprengende museum  

KHM Mål: KHM skal drive nyskapende forskning av høy kvalitet i nært 

samspill med formidling og forvaltning av kultur og kulturarv  

 

Tiltak 1: Ny forskningsstrategi - oppfølging, konkretisering og implementering  

Bakgrunn: Som del av prosessen for fastsetting av KHMs nye «Strategi 2020» er det 

utarbeidet egne delstrategier både for forskning og formidling. Begge strategiene vil bli 

vedtatt endelig på KHMs styremøte i februar 2015. Årsplanens tiltak 1 spesifiserer 

oppfølgingen forskningsstrategien i 2015-17, og tydeliggjør sammenhengen mellom 

denne og formidlingsstrategien.  

 

 
Deltiltak: 

a) Videre konkretisering av modellen med «de tre F’er», utvikling av samspillet 

mellom Forskningsrådet og Utstillingsrådet og økt fokus på integrering av 

forsknings-, formidlings- og utstillingsperspektivet i den museale praksis. 

b) Tilrettelegging for etablering av nye forskergrupper i samsvar med 

forskningsstrategien. 

c) Etablering av ”Det røde rom” på Økern som et fristed for forskere og 

forskergrupper for idé- og prosjektutvikling, ferdigstilling av søknader og 

manuskripter m.v 

d) Videreutvikling av Forskningsrådets rolle i oppfølgingen av forskningsstrategien, 

tydeliggjøring av ansvar og arbeidsdeling mot seksjonslederne. 

e)  Arbeid med integrering av KHMs nye formidlingsstrategi i oppfølgingen av 

forskningsstrategien. Bruk av «Det røde loft» som arena for utprøving av 

prosjekter hvor forsknings- og formidlingsperspektivene spiller sammen.   
Frister/milepæler:  
Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med:  

 
Tiltak 2: Strategiske forskningssatsinger, prosjektutvikling og publisering 

Bakgrunn: 

I samsvar med den nye forskningsstrategiske plan skal det være en systematisk og 
planmessig oppfølging av KHMs større forskningsmessige satsinger. Disse innbefatter 
både de nye tematiske forskningssatsingene som er fastlagt i forskningsstrategisk plan, 
og andre pågående forskningssatsinger. Det er også satt spesifikke måltall for 
prosjektutvikling og publisering.  
 
Deltiltak: 
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a) Oppfølging av de tematiske forskningssatsingene i KHMs nye 
 forskningsstrategiske plan 
b) Oppfølging av KHMs prosjekt for Vikingtidsforskning, og samordning av dette 
 mot prosjekt for utvikling av nye utstillings- og formidlingskonsepter i det nye 
 vikingtidsmuseum på Bygdøy. 
c) Utarbeide om søknad et Senter for fremragende forskning (SFF) i 
 vikingtidforskning innen 2016, alternativt en søknad til European Research 
 Council (ERC).   
d) Oppfølging av forsknings- og dokumentasjonsprosjektet Saving Oseberg  

e) Utredningsarbeid for etablering av et permanent analyselaboratorium for 
 “Cultural Heritage” (SciCult), med basis i utstyrspark og kompetanse  etablert 
 gjennom Saving Oseberg-prosjektet. 
 f) Prosjektutvikling med sikte på: 
 - 2 nye NFR-Fripro-prosjekter innen 2016 
 - 2 nye Programutlysningsprosjekter innen 2016 
 - 2 EU-prosjekter innen 2017. 
 g) Oppfølging av og tilrettelegging for publisering med sikte på: 
 - 1,55 publikasjonspoeng stabilt i snitt for hele planperioden 
 - Målbar økning i nivå 2-publikasjoner 
 - Utarbeide en «Open Access»-strategi, herunder vurdere mulighetene for     
   etablering av et Open Acces-tidskrift som publiseringskanal på høyt   
   internasjonalt nivå, og som plattform for publisering fra en årlig      
   forskningskonferanse i regi av KHM. 
 - Foreta en evaluering av KHMs egne publikasjonsserier 

Frister/milepæler:  
Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med:  
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Læringsmuseet 

 

KHM Mål: KHM skal styrke UiO som læringsuniversitet ved å skape 

interesse for kulturhistoriske fag i skolen og levere 

undervisningskomponenter til fakultetene som gjør UiOs 

utdanningstilbud unikt.  

 

Tiltak 3: Fastlegging av fremtidige rammer for undervisningssamarbeid mellom KHM og 

aktuelle institutter ved HF- og SV-fakultetet. 

Bakgrunn:  

Det foreligger samarbeidsavtaler mellom KHM og ulike HF- og SV-institutter om 

levering av undervisningstjenester i aktuelle fag og studieemner. Avtalene baserer seg 

på at utført undervisning honoreres og overføres KHM etter særskilte satser. For 

utdanningsprogrammet museologi er det etablert en særskilt avtale mellom IKOS/HF og 

KHM, hvor KHM har deltatt aktivt i planleggingen, fasiliteringen og gjennomføringen av 

studieevner både på bachelor- og masternivå. Det er nødvendig å gjennomgå både det 

faglige, økonomiske og organisatoriske grunnlaget for disse to avtalene.  

Deltiltak: 

a) Gjennomgang av eksisterende undervisningsavtaler med aktuelle HF- og SV-

institutter med sikte på styrking av det faglige og strategisk grunnlaget for 

samarbeidet. Vurdering av mål, ambisjoner og faglige gevinster i relasjon til 

modellene for betaling, honorering og pliktarbeid i ulike stillingstyper.  

b) Evaluering av KHMs deltagelse i HFs utdanningsprogram for museologi. Fastlegge 

modell for finansiering og forankring/oppfølging ved KHM som grunnlag for 

endelig beslutning om videreføring av samarbeidet med HF/IKOS om 

undervisningstilbudet.  
Frister/milepæler:  
Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med:  

 

Tiltak 4: Videreutvikle KHMs forskningsbaserte pedagogiske formidlingstiltak overfor 

skoleverket   

Bakgrunn: 
KHM driver en omfattende formidlingsvirksomhet overfor skolen. Denne omfatter 28 
ulike pedagogiske opplegg og omvisninger for 650-700 skoleklasser årlig. Som del av 
KHMs funksjonsanalyse ble det i 2014 etablert en «Gruppe for skoleformidling». Denne 
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har som oppgave å styrke museets arbeid med den skolerettede virksomheten. Deler av 
virksomheten foregår i samarbeid med ”Den kulturelle skolesekken”.  
 
Deltiltak: 

a) Opprettholde omfanget av skoleomvisninger på nåværende nivå. 

b) Utvikle nye pedagogiske opplegg på områder med behov i samarbeid med skoler 
og skolemyndigheter. 

c) Etablere forpliktende samarbeid med utvalgte skoler og lærere i forbindelse 
med utvikling og formidling av nye utstillinger. 

d) Bidra til utvikling av nettbaserte læringsprosjekt for grunnskolen: «Kultur møter 
Natur» - tilnærming til naturvitenskapelige fag gjennom kulturhistorie. 

Frister/milepæler:  
Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med:  



   

 

 

7 

 

Et samfunnsengasjert museum 

 

KHM Mål: Kulturhistorisk museum skal være en tydelig aktør i det 

offentlige rom, som gjennom sin museumsvirksomhet stimulerer til 

kritisk refleksjon over den rådende samfunnsorden og øker forståelsen 

for historiens alternativer. 

  

A. Utstillinger og formidling 

Tiltak 5: Oppfølging av KHMs nye utstillingsprofil - prosjekt for fornying av utstillingene i 

Historisk museum  

Bakgrunn: 

Gjennom utredningen «Et hus for vilde tanker» ble det våren 2014 etablert et nytt faglig 
grunnlag for KHMs arbeid med de faste utstillingene. Utstillingsfilosofien i «Et hus for 
vilde tanker» har i løpet av 2014 blitt videreutviklet i KHMs formidlingsstrategi. Et 
hovedelement i den nye strategien er at en ikke kan utsette nødvendig arbeid med 
fornying av basisutstillingene i Historisk museum til den bygningsmessige 
rehabiliteringen av bygget er gjennomført. Det er derfor besluttet å igangsette et 
prosjekt for gradvis utskifting av utstillingene i HMs 1. etg. Omdisponering av en 
tidligere sal for faste utstillinger i HMs 3. etg. til et «Rødt loft» for utprøving av nye 
utstillingsideer, er også en del av dette prosjektet. Fornyingen er koblet sammen med et 
prosjekt for mulig etablering av en kafe-/restaurant i HMs 1. etg. Det er avsatt midler 
over EAs budsjett for 2015-16 som muliggjør planlegging og delvis realisering av de 
bygningsmessige tiltakene som må gjennomføres for at prosjektene skal kunne 
realiseres.  
 
Deltiltak: 
 

a) Prosjektering av ny kjerneutstilling i 1. etg. HM, del I Kollaps 

b) Etablering av Det røde loft i HM, 3. etg., Afrikasalen. 

c) Utrede det økonomiske grunnlaget for Kafe-/restaurantdrift i 1. etg., HM. 
Frister/milepæler:  
Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med:  

 

 

Tiltak 6: Ny program- og utstillingsprofil 2015-2017  

Bakgrunn: 

KHM vil i de nærmeste årene fremover være i en fase hvor den nye utstillingsfilosofien 
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vil bli utprøvd. Dette gjenspeiler seg både i listen over utstillinger under 
prosjektering/produksjon og i arrangementsprogrammet. 
 
Deltiltak - nye utstillinger i planperioden (2015-2017) 

a) Ta det personlig (åpning: x). 

b) Kollaps – 1. etg., HM.(åpning: y)  

c) Gokstad – Vikingskipshuset (åpning: z) 

d) Norges Bank II (åpning: x) 

e) DMT - Death, Materiality, Time (åpning: y) 

f) Money and Religion, 1. etg., HM. (åpning: z) 

g) Samiske tidsbilder - oppgradering av den faste Arktiskutstillingen 

h) Utstillingseksperimenter - Det røde loft (Kollaps, Arctic Encounters) 
Frister/milepæler:  
Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med:  

 

 

Tiltak 7: Nettbasert kommunikasjon og samfunnskontakt - videreutvikling av tjenester  og 

kvalitet på www.uio/khm.no 

Bakgrunn: 

KHMs arbeid med utvikling av de nettbaserte kommunikasjonsflatene var i flere år 
preget av ressursmangel og underbemanning. Gjennom allokering av ressurser til ny 
fast funksjon som webredaktør har oppfølgingen av KHMs websider det siste året fått en 
mye sterkere prioritet. Det har også blitt jobbet mye med utprøving av sosiale medier 
som kommunikasjonsplattform, bl.a. i tilknytning til arrangementsprogrammet for 
KHMs Frihetsutstilling. Denne satsingen vil bli videreført i planperioden.   
 
Deltiltak: 
 

a) Sosiale medier - fortsette satsingen på utvikling av nye tilbud og nye 

kontaktflater 

b) Forbedre kvalitet og tilgjengelighet av bilder på nett.  

c) Utvikling av egen fane for foto til presse/publikum. 

d) Prosjekt for bedre engelskspråklig presentasjon av entnografibasen på KHMs 

nettsider.   

e) Styrke formidlingen av arkeologiske utgravninger på nett, gjeninnføre «Nye 

funn», målrettet bruk av nettsidenes KHMs forskningsblogg.  

f) Oppdatering av gjenstandsdatabaser på web. 

g) Tilgjengeliggjøring av KHMs utgravningsrapporter på norark.no. 
Frister/milepæler:  
Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med:  
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B. Samlings- og kulturminneforvaltning 

 

Tiltak 8: Prosjekter for bevaring og sikring av KHMs samlinger 

Bakgrunn: 

En viktig del av arbeidet med bevaring og sikring av KHMs samlinger skjer innenfor 
rammen av museets REVITA-virksomhet. REVITA-arbeidet er en viktig og kontinuerlig 
prosess for å sikre at KHMs omfattende samlinger blir tilfredsstillende registrert, 
dokumentert, tilstandsvurdert og magasinert. Dette arbeidet er i tillegg avgjørende for 
at KHMs samlinger lettere kan gjøres tilgjengelig for et bredere publikum. Prosjektet 
opererer innenfor en årlig ramme på 5 mill. kr. Hoveddelen av potten dekker 
lønnsutgifter til fast tilsatt personale som jobber inn mot REVITA-prosjektene. Dette 
innebærer begrensede ressurser til oppfølging av nye delprosjekter. Etter flere år med 
revisjon av den etnografiske samlingen som hovedsatsing vil hovedfokus i de nærmeste 
årene ligge på revisjonen av Middelaldersamlingen.  
 
Deltiltak: 

a) Videreføring av revisjon Middelaldersamlingen 

b) Gjennomgang av KHMs analoge fotografiske materiale og utarbeidelse av 

bevaringsplan for dette materialet. 

c) Sluttføre revisjonsarbeidet for den etnografiske samlingen innen rammen av 

SENKs basisbevilgning og med bistand fra SF (konservering) og UPS (foto).  

d) Planleggingsarbeid for prosjekt «flytting av samlinger fra HM-kjelleren til Økern».  

e) Utarbeide prosjektplan for forvaltning av samlingene i Sørengamagasinet. 

f) Utarbeide en prosjektplan for sikkerhetsfotografering av den numismatiske 

samlingen. 
Frister/milepæler:  
Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med 

 

Tiltak 9: Sikring og bevaring av Osebergfunnene - oppfølging av ”Saving Oseberg”-

prosjektet 

Bakgrunn: 

Saving Osebergprosjektets ulike delmål fortsetter i de neste 1 til 2 år innenfor de 
rammer prosjektplanen har lagt, og en plan for og søknad om videre finansiering 
utarbeides for fase to av prosjektet.  
Saving Osebergprosjektets Delmål 4 (preventive konserveringstiltak) inngår i de neste 
årene som en viktig premissleverandør og samarbeidspartner i ‘sikringsprosjektet’ i 
forbindelse med planlegging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.  I tillegg fortsetter 
dokumentasjonstiltakene med 3D skanning av gjenstander og skip, som ledd i sikring og 
tilgjengeliggjøring av Osebergsamlingen. 
 
Deltiltak: 

a) Utvikle materialer og metoder for rekonservering av alunkonserverte 
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 tregjenstander i Osebergsamlingen. 
b) Dokumentere de alunkonserverte tregjenstandene ved hjelp av 3D-skanning og 

andre digitale teknikker. 
c) Utføre forebyggende tiltak i forhold til alle samlingene på Vikingskipshuset, i 

samarbeid med prosjekt for nytt vikingtidsmuseum.  
Frister/milepæler:  
Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med 

 

Tiltak 10: IKT, teknologi og digitalisering i forvaltning, formidling og prosjektgjennomføring  

Bakgrunn: 

KHM har de senere årene ervervet, utviklet og tatt i bruk en rekke nye digitale verktøy. 
KHM skaper og kuraterer digital dokumentasjon og informasjon fra alle museets 
fagretninger og områder, som skal brukes videre i forskning, forvaltning og formidling. 
Arkeologiske undersøkelser blir dokumentert digitalt, og videreutvikling av digitale 
dokumentasjonsmetoder er en nødvendig del av arbeidet. En viktig oppgave er å 
integrere digitale verktøy i museets arbeid på best mulig måte - til nytte for forskning, 
formidling og forvaltning av våre samlinger. En viktig målsetning er også bedret 
tilgjengelighet av informasjonen utenfor KHM. 
 

 
Deltiltak: 

a) Utvikling av prosjekter innenfor satsningsområdet HelDigitaltArkiv (HDA), 
herunder digitalisering og publisering av Topografisk Arkiv, publisering av 
kartdata og linking av gjenstandsdatabaser og arkiv. 

b) Gjennomføre forprosjekt for Digitalt feltmuseum. 
c) Implementering av prosjekteringsbasen ved AS. 
d) Legge til rette for bruk av digitale media i utstillinger og på nett. 
e) Planlegge og gjennomføre internasjonal konferanse: Computer 
f) Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) ved KHM i 2016. 
Frister/milepæler:  
Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med 

 

Tiltak 11: Forvaltningen av skjelettmateriale - avklare forvaltningsansvar, policy og 

retningslinjer 

Bakgrunn: 

Det er behov for å foreta policyavklaringer og å utarbeide retningslinjer på flere 

områder knyttet til forvaltningen av de norske samlingene av skjelettmateriale, 

herunder UiOs Schreinerske Samlinger. Behovet for slike klargjøringer har blitt 

tydeliggjort gjennom flere utfordrende saker det siste år.  

Deltiltak: 



   

 

 

4 

 

a) Avklare forvaltningsansvaret for De Schreinerske Samlinger. Få på plass en stabil, 

bemannet forvaltningsordning i samarbeid mellom KHM, Med.Fak/IMB og UiO-

sentralt. 

b) Utrede grunnlaget for overtakelse av NIKUs samlinger av skjelettmateriale fra 

middelalderutgravninger, herunder finansieringsgrunnlaget for nødvendig 

katalogisering og magasinering. 

c) Utarbeiding felles retningslinjer for universitetsmuseene for uttak av 

skjelettmateriale for analyseformål (aDNA m.m.), herunder bestemmelser om 

klausulering- og rettigheter til analyseresultater. 

d) Sluttføre prosessen med å etablere nasjonalt kompetansesenter for 

animalosteologisk materiale ved Universitetsmuseet i Bergen 
Frister/milepæler:  
Budsjett:  

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  

 

Tiltak 12: Utlån fra museets samlinger - revisjon av gamle utlån og rammer for nye utlån 

Bakgrunn:  
Utlån utgjør en viktig plattform for formidling. Utlånsvirksomheten er samtidig 
ressurskrevende. KHM har en stor mengde gjenstander på langvarig utlån som har 
behov for oppfølging. KHM vil legge hovedvekt på arbeidet med gamle utlån de to neste 
årene.  

 
Deltiltak: 

a) Kartlegge alle gamle utlån, og utarbeide plan for oppfølging av disse. 

b) Prioritere lånesøknader av faglig god kvalitet fra konsoliderte museer og 
fylkeskommuner og søknader fra internasjonale museer innen rammen av en 
restriktiv utlånspolicy ved nye søknader om utlån 

Frister/milepæler:  
Budsjett: AS basisbudsjett. 

Ansvarlig/koordinator: Lars Groseth 

Samarbeider med: SF 
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Et handlekraftig universitet 

KHM Mål: KHM skal sikre at det er samsvar mellom museets oppgaver, 

ressurser og vitenskapelige ambisjoner.   

A. Økonomien og organisasjonen 

Tiltak 13: Styrking av KHMs økonomiske grunnlag - gjennomføring av tiltakspakke 

Bakgrunn: 

Det ble i 2009 dokumentert at KHM er underbemannet med 12 stillinger knyttet til 
oppgaveportefølje i kulturminnevernet. LTB i balanse forutsetter en nedbemanning på 
ytterligere 12 stillinger innen 2019. Museet vil på dette tidspunkt være sterkt 
underbemannet. Med ny organisasjon og ledelse har en hovedprioritet vært å sikre 
kontroll på og oversikt over KHMs økonomiske situasjon. Arbeidet bygger på tre 
hovedelementer: Opprydding i egen økonomi og effektivisering av egen ressursbruk. 
Etablere en forpliktende dialog med UiO om styrking av rammevilkår for drift av 
museet. Fortsette arbeidet mot KD og KMD med å løse underfinansieringen av 
universitetsmuseenes oppgaveportefølje i kulturminneforvaltningen.  
 
Deltiltak: 

a) Utarbeide ny strategisk bemannings- og rekrutteringsplan. 

b) Påvirkningsarbeid mot UiO for etablering av ny bevilgningsmodell for KHM - 

styrking av basisbevilgningene med 12 mill. kr. i tre-årsperioden 2016-18, 

heving av midlertidig tilskudd til utstillingsbygging fra 3 til5 mill. kr og 

overføring av dette samt satsingsmidler REVITA-arbeid til en fast del av KHMs 

basisbevilgning.  

c) Oppfølging av prosess for styrking av Kunnskapsdepartementets finansiering av 

kulturminneforvaltningen ved universitetsmuseene. 

d) Stram kontroll og høy kvalitet i KHMs egen økonomistyring – oppfølging av intern 

handlingsregel for budsjettering av inntekter og frikjøpsmidler. 

e) Styrket tilrettelegging for inntjening fra forskere og fagpersonale gjennom NFR-

/EU-prosjekter og andre eksterne prosjekter (jfr. tiltak 2). 

f) Økt fokus på konseptutvikling som kan utløse sponsorfinansiering av 

forsknings- og utstillingsprosjekter. 
Frister/milepæler 
Budsjett:  

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  

 

Tiltak 14: Overføring av Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) fra EA til 
KHM 

Bakgrunn:  



 

 

6 

 

Ledelsen ved universitetet ønsker, etter utredning av spørsmålet, å overføre MUV fra EA 

til KHM. KHM er positiv til en slik omorganisering, forutsatt at rammevilkårene for 

overføringen er tilfredsstillende, slik at KHMs økonomiske situasjon ikke svekkes.  

 
Tiltak: 

a) Utrede MUVs portefølje og omkostninger ved denne 

b) Etablere en gjensidig forpliktende avtale med EA om vilkår for overføringen. 

c) Etablere MUV som en avdeling ved SENK. Etablerere gode samarbeidsrelasjoner 

mellom MUV som avdeling ved SENK og KHM 

d) Utvikle MUV som en initiator til tverrfakultært samarbeid ved UiO, basert på 

utstillings- og formidlingsprosjekter.   
Frister/milepæler 
Budsjett:  

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  

 

 

Tiltak 15: Administrative utviklingstiltak - forbedring av tjenester, redskaper og rutiner 

Bakgrunn: 

Følgende utviklingstiltak iverksettes for å realisere museets ambisjon om etablering av 
en prosjektkultur. 
 
Deltiltak: 

a) Etablering av prosjektportal for planlegging, budsjettering og oppfølging av 

KHMs prosjektportefølge.  

b) Utvikling og iverksetting av prosjektmodell for utstillingsproduksjoner. 

c) Revisjon og videreutvikling av KHMs museumshåndbok – reetablering av 

museumshåndboken som nettbasert plattform for styring, drift og 

kvalitetssikring av den museale virksomheten. 
Frister/milepæler:  
Budsjett:  

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  

 

 

B. Bygninger og fysiske rammebetingelser 

Tiltak 16: Nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy - planlegging, prosjektering og 
brukeroppfølging  

Bakgrunn: 

Kunnskapsdepartementet ga i januar 2014 Statsbygg oppdrag om oppstart av 
prosjektering av nytt Vikingstidsmuseum på Bygdøy. Oppdraget skal i første omgang 
føres frem til et ferdig skisseprosjekt, inklusive konseptvalg basert på en internasjonal 
plan- og designkonkurranse. Dersom det fattes beslutning om gjennomføring av 
prosjektet, er byggestart beregnet til 2019 og åpning av det nye museet til 2021/22. 
Internt ved KHM vil det i planperioden være mye fokus på utviklingen av det faglige 
grunnlaget for det nye museet, herunder utstillingskonseptet og forskningsfunderingen. 
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Deltiltak: 

a) Arkitektkonkurransen og skisseprosjektet – deltagelse i og påvirkning av SB- og 

KD-styrte prosesser 

b) Intern oppfølging - arbeid i delprosjektgruppene for utstillingskonsept, 

forskning, sikring og samfunnskontakt. 

c) Arbeid med finansieringsgrunnlag og bemanningsbehov 

d) Synliggjøring av VTM-prosjektet - utadrettet kommunikasjon 
Frister/milepæler:  
Budsjett:  

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  

 

 

Tiltak 17: Arealdisponering, ombygginger, sikring og fysiske rammebetingelser  

Bakgrunn: 

KHMs arbeid med øvrige saker knyttet til arealdisponering, ombygginger og fysiske 
rammebetingelser har sitt grunnlag i KDs og UiOs beslutning om å legge «3-
lokasjonsmodellen» (Bygdøy, Tullinløkka, Økern) til grunn for KHMs fremtidige 
lokaliseringer. Denne er videre spesifisert i KHM-styrets vedtak av 4. april 2014. UiOs 
rammer for modellens videre oppfølging vil bli lagt i ny Masterplan for KHM, som vil bli 
endelig fastlagt innen sommeren 2015.  
 
Deltiltak: 

a) Tullinløkka/Historisk museum: Fullføring av prosjekt for reprogrammering av 

KHMs museumsfunksjoner på Tullinløkka. Påvirkningsarbeid mot UiO og KD for 

avklaring og av lokaliseringsmodell for KHM på Tullinløkka. 

b) Økern: Følge opp ombyggingsprosjektet med sikte på etablering av ny 

driftssituasjon fra årsskiftet 2015/16, herunder: 

- Planlegging, kvalitetssikring og gjennomføring av  utstyrs- og 

inventarkjøp i samarbeid med EA. 

-  Forberedelse for og gjennomføring av flytting av personale og utstyr til 

de nye Økernlokalene i oktober/november 2015. 

- Fastlegging av styringsordning, driftsrutiner og støttetjenester for de nye 

Økernlokalene. 

c) Sørenga: Avklaring av alternativt lokaliseringssted for museumssamlingene i 

Lokomotivverkstedet på Sørenga; oppstart av planlegging for flytting av 

samlingene. Oppfølging av midlertidige sikringstiltak for samlingene i 

nåværende lokaler i samarbeid med EA og Jernbaneverket.  

d) Bygdøy: Iverksetting av sikringstiltak frem til byggestart 2019 i samsvar med 

anbefalinger gitt i ROS-analyse.  
Frister/milepæler:  
Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  
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Det gode museum 

KHM Mål: KHM skal være en god og attraktiv arbeidsplass for både 

vitenskapelige og administrativt tilsatte, der det er samsvar mellom 

personlige ambisjoner og institusjonelle mål. 

 

Tiltak 18: Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse  

Bakgrunn: Universitets- og høyskolerådet (UHR) har utviklet et felles verktøy for 

gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser ved universiteter og høyskoler. Redskapet 

ble tatt i bruk av UiO fra 2013/14. KHM har lenge hatt planer om å gjennomføre en 

fullskala arbeidsmiljøundersøkelse, men den har vært utsatt i påvente av at nevnte 

verktøy skulle bli klargjort for bruk. Det har også vært vurdert som uriktig å 

gjennomføre denne mens prosessen rundt KHMs funksjonsanalyse har pågått. Det ligger 

nå til rette for at undersøkelsen kan gjennomføres i løpet av 2015. 

 

Deltiltak: 

a) Planlegging og gjennomføring av Arbeidsmiljøundersøkelse for KHMs tilsatte 

høsten 2015.   

b) Oppfølging av undersøkelsens funn og anbefalinger i samarbeid med LAMU og 

BHT-tjenesten ved UiO.  
Frister/milepæler:  
Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med:  
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Resultatindikatorer med ambisjon 2015 

Indikatorer med konsekvenser for finansieringen resultatmidler 

 

 

Resultat 

2009 

Resultat 

2010 

Resultat 

2011 

Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Ambisjon 

2015 

Publikasjonspoeng pr vitensk. årsverk 1,32 0,82 1,85 1,50 x 1,55 

Publikasjonspoeng 52,7 36,6 79,3 65,2 x 

 

Vitenskapelige årsverk 40 45 43 43 x 

 

NFR-tildeling pr vitensk. årsverk  (i 1000)      

 

NFR-tildeling (i 1000) 3148 3676 2057 4633 x x 

EU-tildeling pr vitensk. årsverk   (i 1000)      

 

EU-tildeling - 2155 615 589 x x 

 
    

  

 

 

 

 


