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Innledning 

Kulturhistorisk museums (KHM) mal for 3-årge årsplaner ble endret fra 2015. I tillegg til nedkorting av 
antall tiltak i planen og et klarere skille mellom overordnede, institusjonelle tiltak og driftsrelaterte 
tiltak i seksjonenes egne årsplaner, innebar omleggingen at det ble etablert nærmere sammenheng 
mellom årsplanen og de nye strategiene KHMs styre nylig hadde fastsatt. 

I 2012 og 2013 gjennomførte KHM en grunnleggende omorganisering basert på en fornyet 
museumsvisjon og en grundig funksjonsanalyse. I forlengelsen av dette ble det i 2014-15 vedtatt nye 
strategiske dokumenter for alle deler av virksomheten. Nye overordnede plandokumenter er:  

Ny Strategi 2020 for museet 

Forskningsstrategisk plan 

Utstillingsstrategisk plan                 

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan 

Tidshorisonten for planene er 2020.  

KHM har for å kunne svare ut UiOs årsplan direkte, valgt å dele årsplanen i to:  

  Del A) for KHMs oppfølging av UiO-tiltakene  

  Del B) for oppfølgingen av KHMs egne tiltak  

Del B) følger det mal- og planverk som ble etablert fra 2015. 

Med en tidshorisont på ett til tre år er det som del av samme planverk, utarbeidet: 

En overordnet årsplan i to deler for KHM sett under ett 

Seksjonsvise årsplaner  

Individuelle arbeidsplaner 

Planverket er utarbeidet som en helhet fra starten av, slik at overordnede mål og visjoner er forankret 
i seksjonenes mål og i individuelle ambisjoner, samtidig som disse er del av en større helhet. Tanken 
er at planene til sammen skal utgjøre en vev der de ulike plannivåene viser de samme mål og 
strategier i ulikt detaljnivå og konkretisering 

For planperioden 2017-2019 vil KHM ha et særlig fokus på følgende 8 (åtte) saker og temaer:  

1) Vikingtidsmuseet - prosjekt nybygg, Saving Oseberg, vikingtidsforskning, økt 
formidlingsvirksomhet, styrket kommunikasjonsfokus 
2) Strategisk forskningsutvikling- EU-prosjekter, Horizon 2020 
3) Globalt samlingsansvar - repatriering, digitalisering/internasjonalisering(nytt ord) 
4) Kommunikasjon og digitale media - kommunikasjonsstrategi, sosiale media, nettsatsing 
5) Tullinløkka - visjonen for området, fornying av utstillinger i Historisk museum, skoletilbud 
og publikumsarrangementer 
6) Nye lokaler Økern - flytting, magasinutvikling, Revita-oppfølging, revisjon 
Middelaldersamlingen 
7) Gjennomføring av organisasjonsevaluering som oppfølging av Funksjonsanalysen 
8) KHMs finansieringsmodell - dialog med UiO sentralt om utvikling av en langsiktig, 
bærekraftig finansieringsmodell 
 

Oppfølgingene av disse områdene er konkretisert i årsplanens ulike tiltak under planens fem 
tematiske hovedkapitler. 

         

        Håkon Glørstad  

        Museumsdirektør 
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Innhold 

DEL A - oppfølging av UiOs årsplan 2017-19: 

I. Utdanning 

II. Forskning 

III. Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 

 

DEL B - KHMs egne tiltak: 

I. Et grensesprengende museum - kunnskapspolitikk og forskning 

II. Læringsmuseet - undervisning, skoleformidling 

III. Et samfunnsengasjert museum - utstillinger, formidling, 

samlingsforvaltning, digitalisering 

IV. Et handlingskraftig museum - økonomi, organisasjon og fysiske 

rammebetingelser 

V. Det gode museum - personal, arbeidsmiljø og HMS 

 

Vedlegg: Resultatindikatorer med ambisjoner 2019 

 

(«KHM Mål» under hver av de fem kapitlene er hentet fra KHMs nye 

Strategi 2020)
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DEL A - oppfølging av UiOs årsplan 2017-19: 

 

Utdanning 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultets- og museumsnivå: 

Tiltak 1:  
Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg og mottak. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Økt andel ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid. 
 

Aktivitet 1a: 
Implementere program for mottak av nytilsatte, herunder ph.d.-studenter (jf. tiltak 9f-II i 
del B).   
 

Aktivitet 1b: 
Evaluere rutiner for oppfølging av ph.d.-studenter (jf. tiltak 9f i del B). 
 

Tiltak 2: 
Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.   
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Fakultetene har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.   
 

Aktivitet 2: 
Konsolidere studietilbud i museologi i samarbeid med IKOS/HF - arrangere emnet 

«Utstillingsproduksjon - teori og praksis» innen masterprogrammet Museologi og kulturarv.  

Videreutvikle kursene som studentaktive og praksisnære studieformer gjennom bruk av 

KHMs «Røde sone» (jf. tiltak 3b i del B). 
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Forskning 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultets- og museumsnivå: 

Tiltak 3:  

Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet. 

Forventede resultater for perioden 2017-2019: 

 Årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i 
Horisont 2020.   

 Økning i antall søknader og gjennomslag innenfor European Research Council i 
Horisont 2020.  
 

Aktivitet 3a: 
Kartlegging og utvelgelse av miljøer og kandidater for en målrettet satsing på utvikling 

av prosjekter innen ERC og Horizon 2020. Kompetansebygging og ressursallokering for 

styrking av grunnlaget for utvikling av prosjektsøknader med potensiale til å oppnå 

støtte (jf. tiltak 2a i del B). 

 

Aktivitet 3b: 

Bruk av professor II-stillinger som redskap for strategisk forskningsutvikling, og i 

arbeidet med generering av nye prosjektsøknader. 

 

Aktivitet 3c: 

Etablering av globalt samlingsansvar som grunnlag for internasjonale 

forskningssatsinger. Utarbeide overordnet strategi for søknadsprosess mot 

H2020, arrangere oppstartworkshop og bygge opp nettverk og kompetanse (jf. 

tiltak 1b i del B). 

 

Tiltak 4:  

Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres. 

Forventede resultater innen 1. april 2017: 

 Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger.   

 

Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer raskere tilsetting. 
 Identifisere og utbedre virksomhetsovergripende hindringer for en forbedret 

rekrutteringsprosess.   
 

Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig 
tilsatte, samt skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for å nå dette målet.  

 Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.   
 

Aktivitet 4: 
Prosessforbedring og kvalitetssikring av rekrutteringsprosessen (jf. tiltak 9f i del B).  
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Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultets- og museumsnivå:  

Tiltak 5:  
Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for 

innovasjon, og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære 

satsninger og toppforskningsmiljøer.   

Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 En bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår og kan utnyttes i de 

forskjellige fagene. 

Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Forankre samarbeid med næringslivet og sikre målbar, økt aktivitet ved alle 

fakulteter. 

 Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap fra UiO i form av 

produkter, aktiviteter og tjenester. 

 Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensiale og økt verdiskapning. 

 Styrket utdanningstilbud både som særskilte tilbud i innovasjon og entreprenørskap 

og integrert i øvrige utdanninger. 

Aktivitet 5: 
Styrke museenes posisjon som tverrfaglig arena (jf. tiltak 5 og 6 i del B). 

Tiltak 6:  
UiOs tverrfaglige satsninger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos 

prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet 

gjennom aktiv dialog og samfunnskontakt.  

Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 UiOs tverrfaglige satsninger skal oppfattes som attraktive og innovative for relevante 

forskere. 

Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som den ledende leverandøren av 

relevant og ny kunnskap om energi, Norden og livsvitenskap. 

 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som Norges ledende universitet på 

grunnforskning av fremragende kvalitet, og forskningsbasert utdanning.    

Aktivitet 6a: 
Arbeide for økt synliggjøring av UiOs Norden satsning gjennom bruk av museet som 
utstillingsflate og arena for samfunnsdialog (jf. tiltak 5 og 6 i del B).  
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Aktivitet 6b: 
Synliggjøre innovasjonskomponenten i dokumentasjons- og forskningsprosjektet Saving 
Oseberg med tanke på en internasjonal utmerkelse innen 2019 (jf. tiltak 2e og 7.3a i del 
B).    

 

Forventede resultater, milepæler, ansvar og frister  

Resultater, milepæler, ansvar og frister for angitte aktiviteter er nærmere 

spesifisert under årsplanens del B. 
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DEL B - KHMs egne tiltak: 

 

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: Oppfølging av KHMs overordnede forsknings- og utstillingsstrategi 

Bakgrunn: Museets egenart som baseres på å bryte ned grensene mellom de tre F’ene 

(forskning, formidling, forvaltning) og mellom museets ulike fagligheter, vil vektlegges 

ytterligere i 2017-19. Med basis i KHMs globale samlingsansvar vil innsatsen for 

internasjonalisering øke.  

 

Deltiltak: 
a) Gjennomføring av overordnet plan for fornying av utstillingene i Historisk 

museum, 1. etg. 

b) Oppfølging av prosjekter og tiltak for internasjonalisering som del av museets 

globale samlingsansvar. 

c) Utvikling av prosjekt nytt vikingtidsmuseum(VTM) som forskningsarena.  

d) Evaluere bruk og effekt av «Rød sone» i Historisk Museum, etablere prosedyrer  

 for bruk av konseptet som arena for forskning. 

 

Forventede resultat i 2017: 
 Fullført 1. trinn av forskningsbaserte utstillinger i Historisk Museum, 1 etg. 
 Fullført første prosjekt innen satsingen «Globalt samlingsansvar»  
 

Forventede resultat 2018: 
 KHM skal være etablert som internasjonal aktør på satsingsområdet «Globalt 

samlingsansvar»  
 Bred involvering av museets ulike faggrupper i utviklingen av VTM-

prosjektet. 
 
Forventede resultat innen 2019: 

 Internasjonalt nettverk på vikingtidsforskning er etablert   
 

 

Frister/milepæler:  

Budsjett:  

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med  
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Tiltak 2: Strategiske forskningssatsinger, prosjektutvikling og publisering 

Bakgrunn: I samsvar med Strategi 2020 skal det være en systematisk oppfølging av 

KHMs større forskningsmessige satsinger. Museet skal i perioden styrke satsningen på 

EU-prosjekter. Det er behov for målrettet innsats for å oppfylle de spesifikke 

publiseringsmålene i KHM Strategi 2020. Dette vil være hovedpunkter i planperioden. 

Det skal dessuten arbeides videre med forbedring av den administrative støtten til 

forskningsprosjekter og -søknader (jfr. Tiltak 10). 

 
Deltiltak: 

a) Utvikling og innsending av to «ERC Consollidator Grant»-søknader i løpet av 
2017 og en «Advanced grant»-søknad i løpet av planperioden. 

b) Rendyrke bruken av strategiske forskningsmidler til prosjektutvikling i regi av 
museets forskergrupper. 

c) Utvikle strategi for systematisk utvikling av forskerkarrierer for forskertalenter. 
d) Oppfølging av og tilrettelegging for publisering i henhold til effektmål i strategisk 

plan.  
e) Etablere forskningsprosjektet Saving Oseberg fase II: «Fra Lab til Pilot 2017-

2019». 
 
Forventede resultat i 2017: 

 Innsending av 3 EU-prosjekter. 
 Målbar økning i nivå 2-publikasjoner. 
 Levere 3 NFR-søknader. 
 Saving Oseberg fase II er startet opp. 
 

Forventede resultat 2018: 
 Tildelt 1 EU-prosjekt. 
 Tildelt 1 NFR-prosjekt. 

 
Forventede resultat innen utgangen av 2019: 

 2 EU-prosjekter i planperioden 
 Snitt på 2 Fripro-prosjekter i planperioden 
 Snitt på 2 programutlysningsprosjekter i planperioden 
 Snitt på 1,55 publikasjonspoeng i planperioden 
 Saving Oseberg fase II er avsluttet i henhold til plan 

  

 
Frister/milepæler: 

Budsjett: 

Ansvarlig/koordinator 

Samarbeider med: 

 

 
 
 
 
 
 
 



10 

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: Styrke undervisningssamarbeidet mellom KHM og aktuelle UiO-institutter. 

Bakgrunn: 

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

av undervisningstjenester i aktuelle fag og studieemner. Grunnlaget for avtalene er at 

utført undervisning honoreres og overføres KHM etter særskilte satser. For KHMs 

bidrag i arkeologisk feltundervisning foreligger det en særskilt avtale for perioden 

2014-17 mellom KHM og IAKH. For masterprogrammet «Museologi og kulturarv» er det 

etablert en særskilt avtale mellom IKOS/HF og KHM, inkludert en fire måneders 

praksisperiode ved KHM for en av masterstudentene. 

Deltiltak: 

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

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

samarbeidet.  

b) Konsolidere samarbeid med IKOS om emnet «Utstillingsproduksjon - Teori og 

praksis» (mastegradsprogrammet i Museologi og kulturarvstudier) våren 2017 og 

veiledning av praksisstudent. 

c) Videreutvikle samarbeidet med IAKH m.fl. om den nordiske forskerskolen i 

arkeologi. 

d) Avklare grunnlag for og omfang av mulig KHM-deltagelse i SV-fakultetets 

forskerskole. 

 

Forventede resultat 2017: 

 Årlige studentutstillinger som styrker KHMs rolle som universitetets og 

studentenes eget museum. 

 

Forventet resultat 2018: 

 Styrket tilbud for museumsstipendiatene 

 Reviderte undervisningsavtaler foreligger 

 

Forventet resultat innen utgangen av 2019: 

 Et samlet undervisningstilbud mot fakultetene som er godt tilpasset KHMs 

fagportefølje og hvor museets og de aktuelle instituttenes kompetanse kan 

utnyttes komplementært.  
Frister/milepæler:  
Budsjett:  

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  
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Tiltak 4: Videreutvikle KHMs formidlingstilbud til skoleverket   

Bakgrunn:  
KHM gir et omfattende tilbud til skoleelever med 25 ulike pedagogiske opplegg benyttet 
av nær 700 skoleklasser årlig. Museet ønsker å tilby museumsbesøk som gjør elevene i 
stand til å nå læreplanens kompetansemål, samtidig som våre samlinger og utstillinger 
skal overskride de tema og mål elevene møter i skolen.   
 
Deltiltak: 

a) Utvikle elevaktivitet i museets nye tematiske kjerneutstillinger, i filmprosjektet 
Vikingtiden lever og i de årlige spesialutstillingene.  

b) Basere prosjekteringen av læringsarealer i Vikingtidsmuseet og i Historisk 
museum på museumspedagogisk erfaring og forskning om barn og unges bruk av 
og læring i museer. 

c) Etablere opplegg for fast evaluering fra lærere som besøker museene. Samarbeide 
med museumspedagogiske miljøer utenfor museet for å kvalitetssikre tilbudene. 

d) Delta i Detectives of the past – utvikle et tilbud som særlig inviterer til deltagelse 
og medvirkning fra prioriterte grupper.  

e) Evaluere erfaringer med digital teknologi i formidling og styrke kompetanse på 
området. 

 
Forventet resultat i 2017: 

 Skisseprosjektet for nytt VTM inkluderer attraktive og praktiske 
læringsarealer. 

 «Detectives of the past» starter opp med workshop i tilknytning til 
forskningsdagene 

 Godt skolebesøk i nye utstillinger og evalueringer som viser nysgjerrighet og 
økt læring hos elevene. 

 
Forventet resultat 2018: 

 Attraktive læringsarealer tas i bruk i Historisk museum  
 Digitale komponenter er en integrert del av skoleformidlingen 
 Styrking av kvalitet gir KHM et tilbud i Den kulturelle skolesekken 

 
Forventet resultat innen 2019: 

 Nye læringsarealer og erfaringer fra pilot («Detectives of the past») øker 
elevmedvirkning i øvrige tilbud. 

 
 

Frister/milepæler:  

Budsjett:  

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:   
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Et samfunnsengasjert museum  

 

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

offentlige rom, som gjennom sin museumsvirksomhet stimulerer til 

kritisk refleksjon og øker forståelsen for historiens alternativer. 

 

A. Utstillinger og formidling 

 

Tiltak 5: Fornying av Kulturhistorisk museums utstillingsprofil  

Bakgrunn:  

Kulturhistorisk museum har i de siste to årene arbeidet med et prosjekt for fornying av 

sin utstillingsprofil. Den nye profilen skal knytte utstillinger, forskning og forvaltning 

tydeligere sammen. Fornyingen skal skape utstillinger som gir innovative perspektiver 

på aktuelle samfunnsutfordringer og markerer museet som en tydelig og aktiv 

samfunnsaktør. Publikum skal merke at et besøk på museet både gir ny kunnskap om 

historien og nye perspektiver på samtiden. 

Deltiltak: 

a) Utvikle og produsere nye utstillinger i henhold til utstillingsprogram. 

b) Renovere inngangshallen og etablere nytt areal for publikumsmottak i Historisk 

museum.  

c) Utvikle et langsiktig og konkret utstillingsprogram.  

d) Utarbeide plan for museets rolle som møteplass for kulturelt mangfold.  

e) Utvikle et strategisk ut- og innlånlånsprogram.  

f) Utarbeide en formidlingsplan i samarbeid med ekstern ekspertise på 

publikumsutvikling.  

g) Utvikle utstillingskonsepter for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy.  Arbeidet 

skal legge grunnen for samarbeid med eksterne samarbeidspartnere for å skape 

et verdensledende Vikingtidsmuseum. 

h) Oppgradere Avdeling for universitets- og vitenskapshistories (MUV) utstillinger 

i Kristian Ottosens hus, Blindern og Observatoriet. 

i) Utvikling av nye konsepter for publikasjoner basert på KHMs samlinger og 

utstillinger som del av arbeid med å skape større synlighet og interesse for 

KHMs aktiviteter. 

Forventede resultater i 2017: 
 Kjernutstillingen Kollaps, fire særutstillinger og fire utstillingseksperimenter 

som del av ‘Rød sone’-konseptet er åpnet. 

 Nytt publikumsmottak med billettsalg, butikk og sitteområde er åpnet. 

 Inngangshallen er renovert.  
 

Forventede resultater innen utgangen av 2018:  

 Kjerneutstillingen Kontroll er åpnet.   

 
Forventede resultat innen 2019: 

 KHMs nye utstillingsprofil blir gjennomført og tydeliggjør KHM som en relevant 
samfunnsaktør. 
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 Kjerneutstillingen Forvandling er åpnet. 

 Økt publikumstall på bakgrunn av bedre publikumstilbud - både utstillinger, 
aktiviteter og fasiliteter.  

 KHM opptrer som en tydelig aktør i nasjonale og internasjonale 
utstillingssamarbeider. 

 KHM har ved utgangen av planperioden et tydelig og gjennomarbeidet konsept 
for nye utstillinger på nytt Vikingtidsmuseum. 

 Forankring av museets nye utstillingsprofil blant museets ansatte. 

 

Frister/milepæler:  

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  

Budsjett:  

 

Tiltak 6: Kommunikasjon og samfunnskontakt 

Bakgrunn:  

KHM vil i det kommende år arbeide med utvikling av en samlet markeds- og 

kommunikasjonsstrategi. Arbeidet skal ha utviklingen på kommunikasjons- og 

mediefeltet som en viktig pilar. Strategien skal legge grunnlaget for 

tydeliggjøring og styrking av KHMs identitet, og gjøre det enklere å ta langsiktige 

og strategiske valg for publikumsutvikling, markedsføring og synliggjøring. 

Målrettet og profesjonell bruk av digitale plattformer vil være et viktig 

virkemiddel ved eksponering av utstillings-, forsknings- og 

formidlingsaktivitetene i museet. Museet skal benytte ekstern ekspertise i 

utviklingen og implementeringen av den digitale strategien.   

Deltiltak:  

a) Utvikle en samlet markeds- og kommunikasjonsstrategi for KHM med 

særskilte satsningsområder.  

b) Realisere prioriterte deler av vedtatt Digital strategi. Uttesting og 

evaluering av prosjekter som allerede er startet opp mot standardene 

som er satt i strategien. Tiltakene er:  

I. Bruk av sosiale medier i den nye Kollaps-utstillingen.  

II. Bloggutvikling for prosjektet Urban food in the Middle Ages.  

III. Videreutvikling av Gjenstandskalender-konseptet. 

IV. Repatriering via web  

V. Utvikling av mobil applikasjon for Vikingskipshuset  

VI. Digitalt feltmuseum 

c) Etablere rutiner og bemanning som kan sikre jevn tilstedeværelse og 

løpende oppfølging av KHMs aktiviteter i de sosiale mediene 

d) Utrede redesign av museets nettprofil 

 

Forventede resultat i 2017: 

 Et styringsdokument for marked og kommunikasjon som gir grunnlag for 

en integrert utadrettet virksomhet er utarbeidet. 
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Forventede resultat i 2018: 

 Museet fremstår med en tydelig profil overfor publikum. 

 Det skapes bedre muligheter for utvikling av innovative løsninger som 

forbinder samlinger, forskning og teknologi.  

 

Forventede resultat i 2019: 

 Økt digital tilgang til samlingene for både forskere og det allmenne 

publikum. 
 

Frister/milepæler:  

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  

Budsjett:  

 
 

Tiltak 7: Ny telefonløsning i førstelinje - profesjonalisering av publikumskontakt 

Bakgrunn: 
Det er i dag svakheter i KHMs førstelinje for telefonhenvendelser, herunder 
særlig sentralbord, skoletjenesten, vakter og museumsbutikk. Konsekvensen av 
dette kan være at publikum får et negativt første møte med museet. Det er i dag 
ikke etablert rutiner for gjennomgang av telefonbeskjeder eller viderekobling av 
telefonen ved fravær. Det foreslås derfor at en ordning med automatisk 
telefonsvarer med meny og tilhørende telefonkøer etableres. Målet er å etablere 
en førstelinje/telefonløsning hvor alle vil få svar på det de lurer på. En 
tilleggseffekt av den nye løsningen kan bli reduksjon av telefonhenvendelser som 
må besvares manuelt og slik kan frigi tid til andre oppgaver.  
 

Deltiltak: 
a) Etablering av ordning med automatisk telefonsvarer med meny og 

tilhørende telefonkøer for KHMs viktigste møtepunkter i førstelinjen - 
sentralbord, skoletjenesten, vakter og museumsbutikk. 

b) Etablering av automatiserte rutiner for hvordan publikum kan komme i 
kontakt med KHM og få besvart sine spørsmål gjennom automatisk 
innlest informasjon, henvisning til nettsidene eller direktekontakt med 
aktuelle ansvarlige i KHMs ansatte førstelinje. 

 

Forventet resultat i 2017: 

 Bedre samlet tilbud til publikum ved henvendelser til museet utenfra. 

 Reduksjon av telefonhenvendelser som må besvares manuelt, og 

frigivelse av tid til andre oppgaver. 

 

Frister/milepæler: a) og b): 31.03.17 

Ansvarlig/koordinator: a) og b): HR-sjef, seksjonskonsulent UPS 

Samarbeider med: a) og b): IT-ansv. SF, USIT, førstelinjepersonale KHM 

Budsjett: a) og b): USIT (teknisk løsning); 2760xx/tiltak yyy 



15 

 

B. Samlings- og kulturminneforvaltning 

 

Tiltak 8: Forvaltning, bevaring og sikring av KHMs samlinger 

Bakgrunn: 

Forvaltning, bevaring og sikring av KHMs samlinger er ikke mulig uten et tett 
samspill mellom museets mangfold av fag, funksjoner og arbeidsprosesser. KHM 
skaper, kuraterer og tilgjengeliggjør digital dokumentasjon og informasjon fra en 
rekke ulike fagretninger.  Det er en viktig samfunnsoppgave å synliggjøre KHMs 
arbeid innad og utad, via web, offentlig journal og i ulike publikasjoner. 
Arkivarbeid, databaseutvikling og digitalisering er en naturlig og viktig del av 
forvaltningen av KHMs samlinger. Det løpende arbeidet med integrering av 
digitale verktøy i museets ulike arbeidsoppgaver er nødvendig og viktig både for 
forvaltningen, forskningen og formidlingen. KHMs samlinger er lokalisert i egne 
magasinlokaler i sentrum og på Økern, og i leide magasinlokaler på Sørenga. 
Samlingene på Sørenga må flyttes i 2017. KHM skal i løpet planperioden utvikle 
en helhetlig strategi for repatriering av samlinger, og gjennomføre utvalgte 
repatrieringsprosesser i samarbeid med aktuelle minoritets- og urfolksgrupper. 
Situasjonen for den arkeologiske delen av Schreinersamlingen, som oppbevares 
på Institutt for basalmedisin ved UiO, er pr. i dag uavklart. Strategisk 
utlånsprogram skal bidra til å øke publikums kunnskap, forståelse og interesse 
for Kulturhistorisk museum. Deltakelse i viktige utstillinger skal være basert på 
utlån fra museets samlinger og bygge på museets kompetanse og forskning. 
Samtidig har KHM en stor mengde gjenstander på langvarig utlån med behov for 
oppfølging. 
 
Deltiltak: 
 
8.1 Revisjon, oppfølging og flytting 

a) Utarbeide en overordnet plan for forvaltning og revisjon av KHMs 
samlinger, herunder dokumentasjon av finansieringsbehovet for KHMs 
videre REVITA-arbeid etter 2020.  

b) Utarbeide forprosjekt og prosjektplan for prosjektet Revisjon og flytting 

av samlinger fra HM-magasiner til nye magasiner på Økern. Revisjon av 

vikingtidssamlingen som forberedelse til ny utstilling på Bygdøy skal 

prioriteres. 

c) Etablere nytt magasin- og konserveringsområde og gjennomføre revisjon 

og flytting av samlingene fra Sørengamagasinet. 

d) Etablere prosjekter for å pakke ned utstillinger i 1 etg HM, herunder 

revisjon, som en del av fornyelsen 1 etg HM og nytt vikingtidsmuseum på 

Bygdøy. 

e) Nye lokaler på Økern for arkeologisk konservering, fotolab. og 
magasinforvaltere: pakking, flytting og etablering av full drift. 

f) Demontering og tømming av Myntsalen 
g) Utarbeide plan for oppfølging av gamle utlån 
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h) Avklaring av drifts- og forvaltningsordningen for Schreinersamlingen, og 
eventuell overtakelse av det humanosteologiske materialet, som KHM har 
forvaltningsansvar for. 

 

Forventet resultat ved utløpet av planperioden (2019): 

 Museets kunnskaps og formidlingspotensiale er styrket gjennom 

strategisk revisjon og bevaring 

 

8.2 Digital Kulturarv 
a) Digital Kulturarv: Digitalisering av etnografiske samlinger gjennom 

etablering av delprosjekter basert på pilotprosjektet 2016/17. Forbedre 

etnobasen og gjøre deler av innholdet tilgjengelig på engelsk. 

b) HelDigitaltArkiv (HDA): Utarbeide planer for digitalisering og publisering 
av Topografisk Arkiv, Runearkivet og privatarkiver. 

c) Videreutvikle Digitalt feltmuseum. 
d) Videreutvikling av dokumentasjonsmetodene, herunder 3D-

dokumentasjon, dronefotografering og fotogrammetri, anvende metodene 
både på samlingene, i arbeidet med bergkunst og i feltarkeologien. 

e) Plan for å innlemme bergkunstarkiv og runearkiv i KHMs arkiv 
 
Forventet resultat ved utløpet av planperioden (2019):  

 Samlinger og dokumentasjon har fått forbedret tilgjengelighet for 
forskere og publikum. 

 
8.3 Sikring av samlinger 

a) Gjennomføring av Saving Oseberg, fase I og II i henhold til fastsatte 

prosjektplaner. 

b) Utarbeide prioritert tiltaksliste for analogt fotografisk materiale  

c) MUV: dokumentasjon, samlingsforvaltning og digitalisering i databaser, 
herunder gjenstandsprosjekt for biologi og kjemi, som fortsetter i 
planperioden.   

 

Forventet resultat ved utløpet av planperioden (2019):  

 Samlinger og dokumentasjon er bedre sikret for framtiden 

 
  

 
 

 

 

 

 

Frister/milepæler: 

Budsjett:  

Ansvarlig/koordinator: 

Samarbeider med: 
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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 9: Styrking av KHMs økonomiske grunnlag - prinsipper for økonomisk styring i 
perioden 2017-2020. 

Bakgrunn: 
KHMs økonomiske situasjon er markant forbedret. De grunnleggende strukturelle 

svakhetene i KHMs økonomi er derimot ikke løst, tvert i mot er de forsterket. KHM 

hadde i 2015 og 2016 en betydelig ekstern inntektsøkning og et akkumulert 

underforbruk. Dette har gitt et handlingsrom for prosjektutvikling og langsiktig 

planlegging av nye kjerneutstillinger i Historisk museum gjennom avsetninger til 

internprosjekter. Det er helt avgjørende for KHMs fremtidige økonomi at museet kan 

planlegge på denne måten og at den økte eksterne inntjeningen kun brukes til 

prosjekter og drift. I motsatt fall risikerer museet et betydelig overforbruk ved sviktene 

ekstern inntjening og handlingsrommet for realiseringen av langsiktige ambisjoner og 

mål vil falle bort. Innenfor tidshorisonten 2014-2020 er det pr i dag lagt opp til en 

balanse mellom rekruttering og naturlig avgang for å sikre en forsvarlig økonomisk 

drift. I tillegg må museet nøye følge opp balansen mellom forventet egeninntjening på 

eksternt finansierte prosjekter og faktiske lønnsutgifter på kort og mellomlang sikt.  

UiO har ikke et prosjekt- og økonomisystem som kan håndtere den forvaltningsinitierte 

prosjektporteføljen til museet. Dette representerer en stor utfordring både for intern 

prosjektstyring og ekstern rapportering. Museet har i 2016 fått pålegg om å følge 

nasjonale maler for budsjettering og regnskapsrapportering. For å imøtekomme kravet 

vil det bli utviklet et lokalt tilpasset system for KHM.   

 
Deltiltak: 

a) Utvikle og ta i bruk et prosjekt- og økonomisystem tilpasset den 

forvaltningsinitierte prosjektporteføljen. 

b) Analysere forholdet mellom budsjettert egeninntjening på eksternt finansiert 

virksomhet og faktiske lønnsutgifter basert på erfaringer fra siste år. 

c) Arbeide for at REVITA-tildeling legges inn i basisbevilgningen fra 2020.    

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

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

e) Arbeide med konseptutvikling som kan utløse sponsorfinansiering av forsknings- 

og utstillingsprosjekter. 

 

Forventet resultat i 2017: 

 Systemer for mer effektiv gjennomføring, kontroll og avslutning av 

forvaltningsprosjekter er etablert. 

 Det er skapt et bedre grunnlag for realistisk budsjettering av eksternt 

finansiert tilsatte. 
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Forventet resultat innen 2019: 

 Permanent videreføring av REVITA-tildelingen er sikret. 

 Styrket finansielt grunnlag for KHM er oppnådd. 

 
Frister/milepæler:  

Budsjett:  

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  

 

 

Tiltak 10: Administrative utviklingstiltak - forbedring av tjenester, redskaper og rutiner, 

evaluering av organisasjonen 

Bakgrunn: 

KHM vil i tråd med ambisjonene i Funksjonsanalysen (FA) tilrettelegge for en bedre 

prosjektorganisering av virksomheten.  Prosjektportalen, som er et administrativt 

støtteverktøy, ble lansert i 2015. I 2016 ble arbeidet med å etablere en prosjektkultur 

videreført med innføring av et felles prosjektrammeverk for UiO og gjennomføring av et 

opplæringsprogram i prosjektstyring for et utvalg medarbeidere ved KHM. Innføring av 

rammeverket, gjennomføring av opplæring og organisering av administrativ støtte skjer 

i 2017. 

 

I henhold til FA skal den nye organisasjonsmodellen evalueres etter 3 år. Den nye 
organisasjonen trådte i kraft fra 01.01.14, og evalueringen skal i henhold til FA 
gjennomføres våren 2017. Planlegging av evalueringen startet opp høsten 2016 og 
ferdigstilles første kvartal 2017. Evalueringen skal gjennomføres innen utløpet av 2017.  
 
Administrasjonen vil i 2017 følge opp hvilke konsekvenser UiOs Nærhetsmodell og 
andre relevante utviklingsprosjekter vil få for ansvarsfordelingen mellom UiO sentralt 
og KHM og for administrasjonens samlede oppgaveportefølje.  KHM ser også behovet for 
å tydeliggjøre oppgavefordeling, roller og ansvar mellom museets administrasjon og 
ledere.  
 
Prosessforbedring og kvalitetssikring av rekrutteringsprosessene vil være en høyt 

prioritert oppgave i planperioden (jf. tiltak 4 i del A).  

Deltiltak: 

a) Gjennomføring av opplæringspakke i prosjektstyring for KHMs tilsatte. 

b) Revidere prosjektportalen. 

c) Gjennomføre en organisasjonsevaluering som en oppfølging av 

Funksjonsanalysen. 

d) Gjennomgang av ledelsens og administrasjonens organisering og 

oppgaveportefølje med basis i iverksettingen av UiOs nye nærhetsmodell og 

andre relevante utviklingsprosjekter. 

e) Lage en rolle- og ansvarsbeskrivelse for utvalgte administrative prosjekter 

(f.eks. rekrutteringsprosessen) som tydeliggjør leders oppgaver, rolle og ansvar 

og administrasjonens oppgaver, rolle og ansvar.  

f) Implementere KHMs program for mottak av nytilsatte, herunder ph.d.-studenter. 
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g) Prosessforbedring og kvalitetssikring av rekrutteringsprosesser (jfr. Tiltak 4 i 

UiOs årsplan), herunder: Opplæringen og oppfølgingen av lederne i 

gjennomføring av tilsettingsprosesser. 

h) Avklare museets organisering av forskerstøtte. 

  

Forventet resultat i 2017: 

 Museets administrasjon har en avklart oppgave- og rolleforståelse. 
 En mer effektiv tidsbruk for både ledere og administrasjonen er oppnådd. 
 Museet har evaluert og revidert funksjonsanalysen. 

 Det er etablert effektive rekrutteringsprosesser med god kvalitet og 

profesjonelle mottaksrutiner. 

 

Forventet resultat innen utgangen av 2019: 

 Museet har etablert en systematisk arbeidsmetodikk basert på UiOs 

prosjektrammeverk. 

 

 

 

 

Frister/milepæler:  

Budsjett:  

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  
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B. Bygninger og fysiske rammebetingelser 

Tiltak 11: 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. I juni 2016 ble det inngått endelig 
kontrakt med arkitektfirmaet AART for videreutvikling og prosjektering av konseptet 
«Naust». Det pågår høsten 2016 arbeid med utarbeiding av skisseprosjekt for det nye 
museumsanlegget; etter dette følger forprosjektfase, KS-II-analyser og endelig 
Stortingsbehandling av budsjettforslaget for byggeprosjektet høsten 2018. Dersom det 
fattes endelig beslutning om gjennomføring av prosjektet, er byggestart beregnet til 
2020/21 og åpning av det nye museet til 2023/24. Grunnlaget for KHMs oppfølging av 
prosjektet ligger i VTM-programmets mandat, fastsatt av KHMs styre mai 2016. 
 
Deltiltak: 

a) Brukeroppfølging av byggeprosjekt og reguleringsplan gjennom 

skisseprosjektfase, forprosjektfase og KS-II-prosess.  

b) Oppfølging av SBs sikringsprosjekt.  

c) Intern oppfølging, herunder: 

I. Opptrapping av arbeidet i KHMs delprosjekt nye utstillinger, tilsetting av 

prosjektleder, utarbeiding av prosjektbeskrivelse, gjennomføring av 

konseptutviklingsfase.  

II. Etablere modeller for samspill og medvirkning i prosjektet fra KHMs 

forskningsmiljøer på vikingtid (SO, ViS m.fl.), sikre at arbeidet med 

utstillingsutvikling og faglig profil er fundert i den fremste kunnskap 

innen vikingtidsforskningen. 

III. Videre oppbygging av KHMs prosjektorganisasjon i henhold til VTM-

programmet.    
d) Iverksetting av tiltak for sikring av prosjektets og det nye museets finansielle 

grunnlag, herunder: 

I. Etablering av finansieringsgrunnlag for delprosjekt nye utstillinger  

II. Sikring av inndekning av inntektsbortfall ved lukking av VSH i 

byggeperiode 

III. Utredning av finansieringsgrunnlaget for driften av det nye VTM  

 

Forventede resultater i 2017: 

 Forprosjekt for VTM-prosjektet foreligger 

 Finansieringsgrunnlag for delprosjekt nye utstillinger er avklart, sponsoravtaler 

foreligger og rammene for KD-finansiering er klarlagt. 

 KHMs prosjektorganisasjon for det nye VTM-prosjektet er fullt etablert, gode 

modeller for samspill mellom prosjektet og vikingtidsforskningsmiljøet er 

kommet på plass. 

 

Forventede resultater i 2018: 

 KS-II-prosessen er avsluttet. Stortinget har fattet endelig beslutning om 

gjennomføring av byggeprosjektet. 
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 Detaljprosjektfasen er startet opp. 

 Finansieringsordning for inntektsbortfallet ved lukking av museet i 

byggeperiode er avklart. 

 

Forventede resultater 2019: 

 Metoder og sikringsregime for den interne flyttingen av skip og gjenstander er 

besluttet på grunnlag av sikringsprosjektets arbeid, detaljprosjekteringen av 

flyttingen er startet opp. 

 Utstillingene i det nye museet er ferdig planlagt, og klar for detaljprosjektering 

og produksjon. 

 Finansieringsgrunnlaget for driften av det nye VTM er avklart. 

 
Frister/milepæler:  

Budsjett:  

Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  

 

 

Tiltak 12: Arealdisponering, ombygginger, sikring og fysiske rammebetingelser  

Bakgrunn: 

KHMs oppfølging av politikkområdet arealdisponering, ombygginger og fysiske 
rammebetingelser har sitt grunnlag i KDs og UiOs beslutning om å legge «3-
lokasjonsmodellen» (Bygdøy, Tullinløkka, Økern) til grunn for museets fremtidige 
lokaliseringer. Viktige føringer for KHMs fremtidige museumsutbygging ligger også i 
UiOs nylig vedtatte Masterplan og UiOs og KHMs nylig fastlagte, felles visjon for 
utviklingen av Tullinløkka, formulert i brev til Statsbygg 16. oktober 2015. Statsbygg 
avga våren 2016 en KVU om den fremtidige disponering av Tullinløkkområdet. KVU’en 
anga modellen «byuniversitet» med KHM-overtakelse av Nasjonalgalleriet etter 
Najonalmuseets utflytting 2020 som det anbefalte alternativ. KVU’en er under 
kvalitetssikring høsten 2016. En eventuell beslutning om KHM-overtakelse av 
Nasjonalgalleriet vil legge nye og tunge føringer for KHMs arbeid i de kommende 
planperiodene. 
 
Deltiltak: 

a) Tullinløkka/Historisk museum: Strategisk oppfølging av KHMs planer og visjoner 

for  Tullinløkka og HM, herunder: 

I. Utarbeide helhetlig plan for rehabilitering og fornying av Historisk 

museum i samarbeid med Eiendomsavdelingen 

II. Bistå Eiendomsavdelingen i forhandlinger om nye kontor- og faglokaler 

for KHM på Tullinløkka. 

b) Økern: Følge opp ombyggingsprosjektet med sikte på klargjøring for flytting av 

personell og samlinger fra høsten 2017.  

c) Sørenga: Inngå avtale om leie av nye leielokaler for samlingene i 

Lokomotivverkstedet, følge opp nødvendig tilpasning av de nye lokalene og 

tilrettelegge for flytting. 

d) Bygdøy: Oppfølging av tiltak for utbedring av drift, publikumstilbud og sikring av 

eksisterende Vikingskipshus m/uteområde.  
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Forventede resultater 2017: 

 Ombyggingen av KHMs Økernbygg er avsluttet, flytting er gjennomført og 

ordinær driftssituasjon etablert. 

 Sørengasamlingene er flyttet til nye leielokaler i Økernområdet. 

 Paviljong for kioskdrift og bagasjeoppbevaring på Vikingskipshuset er etablert. 

 Fysisk tilrettelegging for eksponering av filmene i prosjektet «Vikingtiden lever» 

er gjennomført.  

 Fornying av museumsbutikk og etablering av automatløsninger for billettsalg er 

gjennomført. 

 

Forventede resultater i 2018: 

 UiO skal ha besluttet endelig og forpliktende tidsplan for totalrenoveringen av 

Historisk museum.  

 

Forventede resultater 2019: 

 Avtale mellom UiO/KD og Entra om overtagelse av Kr.Augustgate 23 som nye 

kontor og faglokaler for KHM skal være inngått 

 

 
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. 

Helse, miljø, sikkerhet og beredskap (HMSB)  

Tiltak 13: Oppfølging av KHMs arbeidsmiljøundersøkelse  

Bakgrunn:  

 Universitets- og høyskolerådet (UHR) har utviklet et felles verktøy for gjennomføring av 

arbeidsmiljøundersøkelser ved universiteter og høyskoler (ARK). KHM gjennomførte 

undersøkelsen ultimo 2015. Opplegget innbefattet en omfattende serie av 

tilbakemeldingsmøter i KHMs seksjoner og øvrige delenheter. Iverksettingen av tiltak på 

grunnlag av funnene er spesifisert i seksjonsspesifikke tiltaksplaner og i seksjonenes 

egne årsplaner. Hovedansvaret for oppfølgingen av arbeidsmiljøundersøkelsen ligger 

hos den enkelte seksjonsleder, men det ligger et klart ansvar for museets sentrale 

ledelse å sikre at fokuset på arbeidsmiljøspørsmål og på ARK-oppfølgingen holdes 

vedlike. En ny runde av ARK-undersøkelsen planlegges gjennomført høsten 2018. 

 

Deltiltak: 

a) Videreutvikle museets systematiske oppfølging av ARK, prioritere og 

konkretisere tiltak for 2017. 

b) Legge til rette for god forvaltning av museets menneskelige ressurser gjennom 

ansvarlig ressursdisponering og tydelig rolle-/ansvarsfordeling. 

 
Forventet resultat 2018: 

 ARK-undersøkelsen høsten 2018 viser god resultatforbedring fra undersøkelsen 
gjennomført i 2015 

 
Løpende resulatforbedring i hele planperiden (2017-19): 

 Museet gjennomfører forvaltning av sine personalressurser på en måte som 
sikrer god balanse mellom faste oppgaver og ambisjoner i utviklingsprosjekter. 

 

 

Frister/milepæler:  
Budsjett:  
Ansvarlig/koordinator:  

Samarbeider med:  

 

 

Tiltak 14: Sikkerhet og beredskap  

U. Off. § 24 
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Resultatindikatorer med ambisjon 2019 

Indikatorer med konsekvenser for finansieringen resultatmidler 

 

Resultat  

2011 

Resultat  

2012 

Resultat 

2013 

 

Resultat 

2014 

 

 

Resultat 

2015 

Ambisjon  

2019 

Publikasjonspoeng pr vitensk. årsverk 1,85 1,50 1,49 1,42 
1,11 

1,55 

Publikasjonspoeng 79,3 65,2 68,8 64 
50 

60 

Vitenskapelige årsverk 43 43 46 45 
45 

48 

NFR-tildeling pr vitensk. årsverk  (i 1000) 48 108 98 130 
  214 

125 

 

NFR-tildeling (i 1000) 2 057 4 633 4 494 5 834 9 643 

 

6000 

EU-tildeling pr vitensk. årsverk   (i 1000) 25 14 16 -7 
2 

83 

EU-tildeling 
1 089 589 742 -294 68 

 

4000 

 
  

 

  

 

 
 

 


