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Rektor innledet med en presentasjon av forutsetningene for utviklingen av UiO i tiden framover og pekte 

på behovet for å ha en sterk administrativ og økonomisk styring av enhetene. Økt økonomisk handlingsrom 

er en viktig utfordring. Det ble samtidig uttrykt stor tilfredshet med ledelsen av KHM. 

Museumsdirektøren innledet med å påpeke betydningen av et helhetlig planverk. Strategi 2020 har vært et 

viktig målstyringsverktøy for museet. KHMs planer og strategier er formulert etter denne og gir tydelige 

føringer for overordnede prioriteringer. Matrisetenkningen som ligger til grunn for strategi 2020 har skapt 

et meningsfullt handlingsrom for KHM innen UiO-organisasjonen. 

KHM definerer sitt realpolitiske handlingsrom mellom føringer gitt av 1) trelokasjonsmodellen, 2) museets 

økonomiske modell og økonomiske realitet og 3) Det treenige samfunnsoppdraget (forskning, forvaltning 

og formidling). Museumsdirektøren presiserte at mulighetene for effektiv drift og god faglig utvikling 

henger nøye sammen med hvordan disse tre forholdene er relatert til hverandre og hvordan UiO/KHM 

lykkes med å løse de bygningsmessige og økonomiske utfordringene. 

Museet har allerede gjort en grunnleggende reorganisering av økonomien og driver for tiden med gode 

resultater. Museet har en meget stor andel eksternfinansiering (over 50 %) og således også en risikoutsatt 

økonomi, avhengig av konjunkturer i makroøkonomien. Dette forutsetter at museet er restriktiv med 

fastlønnsvolumet og i stedet satser på utviklingsoppgaver gjennom prosjektorganisering, dimensjonert 

etter inntektsvolumet.  

I invitasjonen til samtalen ble museet utfordret på effektiviseringstiltak. Som nevnt har museet allerede 

gjennomført flere innstramminger i drift og økonomi som har gitt økt handlingsrom. Ytterligere 
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effektiviseringstiltak henger nøye sammen med samlet arealdisponering. Museet vil rasjonalisere driften 

ved å samle de ansatte i ett felles kontorbygg ved Tullinløkka. Kristian Augusts gate 23 peker seg ut som et 

opplagt alternativ. Konkret vil dette innebære en utflytting fra Frederiksgate 3 (UiO-eid), St. Olavs gate 29 

(leide lokaler), kontor og arkivfunksjoner i Historisk museum (gunstig med tanke på momsfritak) og flytting 

av Avdeling for universitets- og vitenskapshistorie fra Blindern. Med en samling av KHMs ansatte vil 

administrasjonen effektiviseres og man øker potensialet for bedre tverrvitenskapelig samarbeid, som er en 

målsetning i UiOs og KHMs Strategi 2020.  

En hovedsatsning er å fornye utstillingene og publikumstilbudet, spesielt i Historisk museum. Målet er både 

å aktualisere museets formidlingsprofil og øke publikumstilstrømningen. Innen en femårshorisont er målet 

å doble besøkstallet på Historisk museum. En markant vekst i besøkstallet på Vikingskipshuset er ikke 

realistisk, da kapasiteten her allerede er grundig overskredet. I et lengre tidsperspektiv, med åpning av nytt 

museum, vil en dobling av besøkstallet være realistisk.  

En forutsetning for en markant økning i besøkstallene er rehabilitering og oppgradering av bygningsmassen. 

På kort sikt er bygg-situasjonen på Tullinløkka mest prekær. Museet ønsker dialog med UiO om strategi for 

å sikre en økonomisk forsvarlig oppgradering av bygningene, særlig Historisk museum. Bygget er i meget 

dårlig forfatning. Det skal forfattes et addendum til UiO: masterplan for bygg, som detaljerer strategi for 

Tullinløkka. Parallelt skal det utarbeides en politisk strategi som samstemmes med UiOs overordnede planer 

og prioriteringer. 

UiO vil fortsette arbeidet med å realisere ambisjonene om en ny sentrumscampus på Tullinløkka, der KHMs 

arealbehov er et viktig element. Godt samarbeid med Oslo kommune om byutvikling er avgjørende. 

UiO/KHM er opptatt av at motivasjonen for utviklingsplanene må være faglig begrunnet og samspillet 

mellom samfunnsoppgavene forskning, forvaltning og formidling skal poengteres. Det forberedes en 

kronikk med Rektor/JUSS/KHM som avsender. 

UiO uttrykte tilfredshet med KHMs måloppnåelse innen forskning. Museumsdirektøren påpekte derimot at 

museet har høyere ambisjoner enn faktisk måloppnåelse. KHM utvikler sin forskningskvalitet og dermed 

mulighet for å lykkes bedre på å hente inn eksterne inntekter. Dette gjøres innenfor de rammene KHM har i 

sine 5-årsplaner. Tiltak for å øke porteføljen av EU-finansierte forskerprosjekter er gitt høy prioritert i 

årsplanen 2017-19. Tiltak er blant annet karriere- og CV-analyse, individuell oppfølging av søknadsplaner og 

styrket forskerstøtte. Professor II-stillinger vil bli vurdert som virkemiddel.  

Det nye vikingmuseet på Bygdøy vil være en stor mulighet til å ta ut KHMs museumsvisjon og profilere 

museets forskningsmiljø på vikingtid. Forskning på høyeste nivå må være en klar forventning, der ERC og 

SFF er relevante virkemidler.  

UiO uttrykte tilfredshet med at KHM har ambisjoner utover de resultatene som foreligger i dag, men anser 

at tiden ikke er moden for å styrke/øke staben med fast vitenskapelige ansatte ved museet. Framtidige 

driftsmodeller for Vikingtidsmuseet må blant annet utredes nærmere.  
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Med vennlig hilsen 

 

Håkon Glørstad 

Direktør 
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