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Sak 10/15 – Delstrategi forsking og delstrategi utstillinger  

Delstrategier til «Strategi 2020 for KHM» – ny og endelig behandling,  

Forskningsstrategisk og utstillingsstrategisk plan ble forelagt styret i møtet den 5. februar 
2015.  

Styret hadde følgende merknader til de to fremlagte delstrategiene: 

 

 Forskningsstrategien: det er behov for tydeliggjøring av ansvars- og 

styringslinjene mellom forskningsrådet, seksjonslederne og institusjonsnivået. 

Dette gjelder både fullmaktene ved beslutning om forskningsprioriteringer og 

oppgavene og rollene knyttet til forskningsledelse. Nevnte punkter bør klargjøres 

i en egen innledning til delstrategien. 

 Utstillingsstrategien: Det nye Vikingstidsmuseet på Bygdøy bøs gis en tydeligere 

og mer fremhevet plass i utstillingsstrategien. Forholdet mellom 

utstillingsstrategien, VTM-prosjektet og vikingstidsforskningen bør også komme 

tydeligere fram.  

 Begge strategiene: Det internasjonale perspektivet bør komme tydeligere fram. 

 

Styret ba om at nevnte kommentarer ble innarbeidet i reviderte versjoner av de to delstrategiene, og 

at disse ble fremlagt styret for ny behandling på førstkommende styremøte.  

 

Administrasjonen og rådene har gått gjennom kommentarene fra Styret. Vedlagt følger reviderte 

versjoner av er forskningsstrategisk plan og utstillingsstrategiskplan, med en innledning som 

presiserer ansvars- og styringslinjer. 

 

I den utstillingsstrategiske planen er det foretatt enkelte presiseringer og tilføyelser for å 

tydeliggjøre det nye vikingtidsmuseets plass i strategien. Så snart kunngjøringstidspunktet for plan- 

og designkonkurransen er endelig fastsatt, vil administrasjonen også starte opp arbeidet med 

utforming av en mer spesifisert fremdriftsplan for VTM-prosjektet. Denne vil også innbefatte en 

plan for prosjektets organisering og finansiering internt ved KHM. Nevnte planer vil ha karakter av 

være utdypninger og tillegg til utstillings- og forskningsstrategien, og vil bli fremlagt styret for 

separat behandling.  

 

Det internasjonale perspektivet er, etter administrasjonens vurdering, tilfredsstillende ivaretatt slik 

planene er utformet, jfr. mål 2 i den forskningsstrategiske planen.  

 
På denne bakgrunn fremlegges følgende vedtaksforslag:  

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forskningsstrategiske og utstillingsstrategiske plan, med 
kommentarer og endringsforslag avgitt i møtet. Tilslutningen gis under forutsetning av at KHMs 
økonomiske situasjon avklares og forbedres i tråd med anbefalingene gitt i museets brev til UiO 
den 8. januar 2015. 
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