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Hovedsaker for Kulturhistorisk museums styre i perioden 2016 til 2017 

Bakgrunn  

Kulturhistorisk museum har de siste årene arbeidet systematisk for å skape et tydelig og forutsigbart 

rammeverk for driften av museet. Våren 2016 er museets overordnede strategiarbeid fram til 2020 

ferdigstilt, med en revidert Strategi 2020, ny årsplansmal, forsknings- og utstillingsstrategisk plan og til sist, 

kompetanse og rekrutteringsplan. Kulturhistorisk museums styre har vært involvert i og behandlet alle disse 

strategiske planene og har således gitt overordnede føringer for driften og utviklingen av museet.  

Hovedsaker for Kulturhistorisk museums styre i perioden 2016-2017 

Strategi 2020 løfter fram følgende hovedsaker:  

KHM – Samfunnsmål 

 Kulturhistorisk museum skal være Norges ledende forskningsmuseum innen kulturhistorie. Museet 

skal være en kunnskapsutvikler og -formidler på linje med de fremste kulturhistoriske museene i 

verden. 

o En tydelig aktør i det offentlige rom 

o Nyskapende forskning av høy kvalitet 

o Utstillinger som skal stimulere vitebegjær og generere ny viten 

o Forvalte og utvikle samlingene som kunnskapsarkiv og kulturarv 

Av dette samfunnsmålet er følgende fem delmål formulert: 

1 Et grensesprengende museum 

 KHM skal drive nyskapende forskning av høy kvalitet i nært samspill med formidling og forvaltning 

av kultur og kulturarv  

2 Læringsmuseet 

 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.  

3 Et samfunnsengasjert museum 

 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. 

4 Et handlekraftig museum 

 KHM skal sikre at det er samsvar mellom museets oppgaver, ressurser og vitenskapelige ambisjoner 
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 5 Det gode museum 

 KHM skal være en god og attraktiv arbeidsplass for både vitenskapelige og administrativt tilsatte, 

der det er samsvar mellom personlige ambisjoner og institusjonelle mål. 

I henhold til disse delmålene er det i årsplanen for 2016 er derfor løftet fram følgende seks temaområder 

som hovedsaker:  

1) Vikingtidsmuseet - prosjekt nybygg, Saving Oseberg, vikingtidsforskning, økt formidlingsvirksomhet, 

skjerpet kommunikasjonsfokus  

 KHMs styre er allerede involvert i byggeplanene, Saving Oseberg og styrket 

formidlingsvirksomhet på Vikingtid. Styret vedtok mandat for KHMs prosjektprogram for 

det nye vikingtidsmuseet på sitt møte i mars 2016. Styret vil bli holdt løpende orientert om 

arbeidet i prosjektet gjennom faste rapporter, og vil behandle prosjektets ulike 

grunnlagsdokumenter ved viktige milepæler. Den første av disse vil være forslaget til 

skisseprosjekt i januar/februar 2017. Finansieringen av utstillingsprosjektet for det nye 

museet vil også være en viktig sak for styret i 2016/17. Museet vil i gjeldene periode også 

legge fram for styret planer for en tydelig kommunikasjonsstrategi og planer for 

vikingtidsforskningen. 

2) Strategisk forskningsutvikling- EU-prosjekter, Horizon 2020 

 Her er styret allerede involvert gjennom ansettelse av professor II. Prinsipielle føringer for 

videre satsning vil presenteres for styret. 

3) Globalt samlingsansvar - repatriering, digitalisering/internasjonalisering  

 KHMs styre har allerede vært involvert i flere tilbakeføringssaker. Feltet favner imidlertid 

langt videre. Dette er dermed en viktig sak for museet, som vil legges fram for styret i 

gjeldende periode 

4) Kommunikasjon og digitale media - kommunikasjonsstrategi, sosiale media, nettsatsing  

 Her vil overordnede dokumenter framlegges for styret i gjeldende periode  

5) Tullinløkka - visjonen for området, fornying av utstillinger i Historisk museum, skoletilbud og 

publikumsarrangementer 

 Styret er løpende orientert om UiOs arbeid med Tullinløkka. Helhetlige planer for utvikling 

av Historisk museum er presentert for styret, og vil følges opp med nye policydokumenter 

6) Nye lokaler Økern – flytting, magasinutvikling, Revita-oppfølging, revisjon middelaldersamlingen 

 Styret har allerede vært involvert i viktige beslutningsprosesser om Økern. Videre strategi 

for bruk av Økern vil måtte bli en viktig sak for KHMs styre i tiden framover 

I tillegg til disse seks årsplansakene er det grunn til å løfte fram museets økonomiske situasjon som nok en 

viktig sak for styret i perioden 2017-2017. Både med henblikk på bygge- og fornyingssaker men også med 

henblikk på UiOs finansieringsmodell og museets egen inntjeningsevne, bør styret fatte prinsipielle 

beslutninger.  

Vedtak 

KHMs styre slutter seg til de framlagte syv hovedprioriteringene for styrets arbeid i perioden 2016-2017 og 

ber administrasjonen utarbeide en framdriftsplan plan for behandling av sakene. 


