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Sak S 43/16 Årsplan for KHM 2017-19 

 
Vedlagt fremlegges endelig forslag til Årsplan for KHM 2017-2019. 

 

Årsplanen gir en samlet oversikt over planlagte tiltak og prioriteringer i 3-årsperioden 

2017-19, med hovedvekt på førstkommende planår - 2017. Årsplanen er nært avstemt mot 

KHMs budsjett for 2017 og 2017-21. 

  

Årsplanen har to hoveddeler: en del A) som spesifiserer KHMs oppfølging av UiO-planens 

tiltak, og en del B) som angir KHMs egne tiltak og prioriteringer. Det er redegjort nærmere 

for årsplanens strategiske grunnlag i et eget innledningskapittel. Dette angir også de åtte 

viktigste satsingsområdene i planen. 

 

Et nytt element i årets årsplan er angivelsen av «forventede resultater 2017, 2018 og 2019» 

under hvert hovedtiltak. 

 

Årsplanen ble første gang behandlet på styremøtet 4. november 2016 (jfr. Sak S 33/16). 

Kommentarene og endringsforslagene fra dette møtet er innarbeidet i den fremlagte 

versjonen. 

 

Presise angivelser av frister, ansvar og budsjett for deltiltakene er en betingelse for 

årsplanens kvalitet som styringsredskap, og en viktig forutsetning for god 

resultatoppnåelse. Det er derfor egne bokser for dette under hvert av hovedtiltakene. Ved 

deadline for utsending av styrepapirene var arbeidet med endelig spesifisering og 

skriftliggjøring under hvert enkelt tiltak ikke avsluttet. I den fremlagte versjon av 

årsplanen er derfor disse delene av teksten utelatt. Det legges til grunn at 

museumsdirektøren selv har fullmakt til å fastsette disse spesifiseringene, og at de vil være 

på plass i den endelige versjonen som oversendes UiO sentralt innen 15. desember 2016.  

 

Fakultetene og museene er pålagt å utarbeide 3-årige årsplaner. Disse skal være oversendt 

universitetsdirektøren innen 15. desember hvert år. Årsplanen vil derfor avære oversendt 

universitetsdirektøren når styret avholder sitt møte. Den oversendes imidlertid med 

eksplisitt forbehold om at endringer i planen etter styrets behandling 16.12.16 vil kunne 

kan komme. 

 

Vedtaksforslag: 

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til årsplan 2017-2019, med de endringer og 

presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.  


