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Innledning  
Denne strategiske kompetanse- og rekrutteringsplanen er en del av et større, overordnet planverk 
som springer ut av KHMs funksjonsanalyse fra 2013 og Strategi 2020. 
 
Planverket er utarbeidet som en helhet fra starten av, slik at overordnede mål og visjoner er 
forankret i seksjonenes mål og i individuelle arbeidsplaner, 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 med ulikt detaljnivå og grad av konkretisering. 

KHMs funksjonsanalyse målbærer store ambisjoner for museet. Målet er å legge omdreiningspunktet 
for museets kjerneoppgaver i en helt ny kunnskapsforståelse - og en ny kunnskapspolitikk. Den har 
også som mål å virkeliggjøre arbeidsformer som kan bidra til en lettere hverdag for alle, og som kan 
sikre oppfølgingen av museets store arbeidsportefølje på en måte som både fremmer effektiviteten 
og bygger opp under ett godt arbeidsmiljø. Grunnleggende sett kan funksjonsanalysens hovedfilosofi 
oppsummeres under nøkkelbegrepene helhetstenkning og tillit.  

KHMs grunnidé er at museet først og fremst er et forskningsmuseum, derav museets plass på 
Universitetet i Oslo. KHM har valgt å realisere seg som forskningsmuseum ved å la museets tre 
hovedoppgaver, forskning, forvaltning og formidling, fungere sammen i en helhetlig modell. Dermed 
ligger kunnskapsperspektivet til grunn for hele vår virksomhet. Dette er KHMs fremste styrke, men 
det krever også en gjennomtenkt organisasjons- og driftsplan. Ikke minst kreves det en klart 
formulert strategi som kan legge et godt grunnlag for prioriteringer.  

KHMs ansatte og deres kompetanse er nøkkelen til å nå målene og ambisjonene i museets strategier. 
Derfor må KHM ha en god plan for å benytte, bevare og videreutvikle den kompetansen de ansatte 
har i dag og foreta en grundig vurdering og prioritering av fremtidig rekrutteringsbehov. Formålet 
med den strategiske kompetanse- og rekrutteringsplanen er derfor å gi klare føringer for hva slags 
kompetanseforvaltning, utvikling og rekruttering KHM skal prioritere i årene fram mot 2020. 
Strategien skal igjen understøttes av tiltaksplaner slik at KHM kan legge til rette for målrettet og 
systematisk kompetansearbeid på bakgrunn hva som er nødvendig for å nå overordnede mål.  

 

Håkon Glørstad 
Museumsdirektør  
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Rammer: 
Bakgrunnen for at funksjonsanalysen ble gjennomført, var manglende samsvar mellom ressurser og 

omfanget på museets samlede oppgaveportefølje. Det var behov for tydeligere prioriteringer og en 

vurdering av organisasjonsstruktur. Den organisasjonsmodellen KHM valgte, som et resultat av 

funksjonsanalysen, innebar at organisasjonen som helhet skal bidra i å utvikle målene, mens det er 

ledelsens oppgave å prioritere. Den strategiske kompetanse- og rekrutteringsplanen er et verktøy for 

å kunne gjøre prioriteringer som legger til rette for langsiktig og målrettet arbeid innenfor KHMs 

planverk. 

Rammene for planen er dermed vedtatte beslutninger i Funksjonsanalysen (inkludert 

organisasjonskart og stillingsplan), Strategi 2020 og forsknings- og utstillingsstrategisk plan. Den 

strategiske kompetanse- og rekrutteringsplanen skal ikke gå utover øvrige strategiske planer, men 

bidra til å realisere allerede vedtatte mål gjennom en strategi og tiltaksplaner for å forvalte, utvikle 

og rekruttere kompetanse.  

Visuell framstilling av sammenhengen mellom plandokumentene: 

 

Hovedpunkter i funksjonsanalysens nye kunnskaps- og organisasjonsforståelse: 

 Sterkere sammenheng mellom de tre F'er - forskning, formidling og forvaltning 
 Mer prosjektbaserte arbeidsformer, mer samarbeid på tvers og prosjektkultur 
 Prioritere utstillings- og formidlingsprosjekter som springer ut av museets egen forskning 
 En organisasjonskultur preget av tillit og helhetstenkning. 
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Tilnærming og metode: 
Kompetanse er i dette arbeidet definert som summen av de kunnskaper, ferdigheter, evner og 

holdninger som er nødvendige for å utføre de oppgavene som ligger til KHMs samfunnsoppdrag og 

nå de målene som er satt for UiO og KHM. 

Den strategiske planen bygger på en kompetanseanalyse av hvilke kompetansebehov KHM har, 

inndelt i tre områder:   

a) Mobiliseringsbehov, behov for å bedre bruken av egen kompetanse 

b) Utviklingsbehov, dvs. behov for å utvikle ny eller endret kompetanse 

c) Anskaffelsesbehov, dvs. behov for rekruttering/ kjøp av tjenester 

Rekruttering kan foregå både ved fast, midlertidig ansettelse og med bruk av forskjellige 

stillingskoder og -brøker, alt etter hvilke oppgaver som skal løses og hvilke mål som skal nås.   

Hvordan KHM bruker og utvikler egen kompetanse og hvilken kompetanse vi prioriterer å rekruttere 

skal bidra til at KHM når sine overordnede samfunnsmål, sin visjon, misjon og kjerneverdier.  

KHM – Visjon, misjon og kjerneverdier  
Kulturhistorisk museum forsker innen sosialantropologi, arkeologi, konservering, dokumentasjon, 
numismatikk, runologi og museologi1. 

 Vi forvalter samfunnets hukommelse og tar vare på minner fra levd liv. Samlingene er vår 
kapital, en uuttømmelig kilde til kunnskap  

 Vi utforsker menneskelig mangfold og eksistensielle mysterier i et lekende og inkluderende 
kunnskapsmiljø  

 Vi sprenger faglige grenser og skaper ny viten  

 Våre utstillinger utfordrer og engasjerer; vi åpner dører, inviterer til dialog og deltakelse  

Kulturhistorisk museums kjerneverdier  

 Troverdighet  
o forankring i forskning og faglig kunnskap fokus på kvalitet i alle ledd  

 Mot og kreativitet  
o til å utfordre grenser innen forskning, formidling og forvaltning til å søke nye 

sammenhenger og utfordre etablerte sannheter  

 Gjensidig anerkjennelse og respekt  
o mellom kollegaer i møte med publikum  

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 

                                                           
1 Museumsdirektøren varsler at visjonen må oppdateres mht. til museets fagkompetanse. 
Fra 2015 har museet også kompetanse i historie (universitets- og vitenskapshistorie) 
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Oppbygging av dokumentet 
Dette dokumentet er bygget opp etter samme mal som «Strategi 2020» med fem kapitler som 

beskriver museet som en matrise: Det grensesprengende museum, Læringsmuseet, Det 

samfunnsengasjerte museum, Et handlekraftig museum og Det gode museum. Sjette kapitel, Det 

helhetlige museum, oppsummerer de gjennomgående linjene i de fem foregående kapitlene. 

Målene og strategiene fra «Strategi 2020» er gjengitt ordrett innledningsvis på hvert mål for å 

tydeliggjøre sammenhengen. Dette er markert med ramme og lys grå bakgrunn for å tydeliggjøre at 

det er besluttede mål og strategier som skal være utgangspunktet for den strategiske kompetanse- 

og rekrutteringsplanen. 

Museets utgangspunkt 
Ett og et halvt år inn i nåværende strategiperiode er KHM på god vei til å nå målene i Strategi 2020. 

Mange av strategiene er implementert og KHM har på flere områder kommet langt i å nå målene. 

Museet har en tverrfaglig kompetanse og faglig bredde på et høyt nivå. Museumsposisjonen gir 

mange muligheter, som stor tilgang på data fra magasiner/arkiv og en unik mulighet til å gå i dialog 

med samfunnet gjennom utstillingene, arrangementer og formidling i media. Flere store 

utviklingsprosjekter har gjort KHM synlig i offentligheten, som nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, 

Saving Oseberg og det foreslåtte helhetsgrepet for Tullinløkka-Nasjonalgalleriet. I tillegg har KHM 

deltatt i flere viktige debatter, f.eks. debatten om museets og samlingenes rolle i en alt mer global 

verden og museet bidrar aktivt med formidling av kulturmangfold. KHM deltar i flere internasjonale 

prosjekter og ivaretar et bredt spekter av forvaltningsoppgaver.  

Museets visjon og samfunnsmål viser at disse oppgavene også i framtiden fortsatt vil være en viktig 

del av museets oppgaveportefølje. Det er museets helhetsgrep rundt kjerneoppgavene forsking, 

formidling og forvaltning som er utgangspunktet for innovasjon, organisasjonsutvikling og 

samfunnsrolle. 

En vesentlig del av museets virksomhet er knyttet til samlingsforvaltning og myndighetsutøvelse. De 

siste årene har museumsledelsen jobbet opp mot departementer og universitetsledelsen for å få en 

avklaring på den dokumenterte underkapasiteten innenfor kulturminneforvaltningen. Ved tildelingen 

av budsjettmidler for 2016 fikk museet anledning til å foreta en oppbemanning på dette saksfeltet. 

Oppbemanningen knytter seg til øremerkede budsjettmidler og skjer derfor i en egen prosess, som 

holdes utenfor Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan.  
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Et grensesprengende museum  
 

KHM-mål 

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

og forvaltning av kultur og kulturarv  

KHMs strategier: 

 Implementere en kunnskapsbasert museumsmodell 

o KHMs virksomhet skal være basert på kunnskapsutvikling, der forskning, 

samlingsforvaltning, samlingsutvikling og kunnskapsformidling skal utgjøre et hele 

o KHMs forskningsprofil skal dyrke museal egenart, der samlingene og museumspraksis 

aktiveres i forskning og formidling og der samlingene røktes med tanke på 

kunnskapsutvikling og -potensial 

o Det museumsspesifikke utgangspunktet skal brukes som et verktøy til å utvikle 

komplementære relasjoner til framstående forskningsmiljøer i hele verden og dyrkes 

som et komparativt fortrinn i konkurranse om ressurser. 

o Tverrfaglighet og eksperimentell kunnskapsutvikling er foretrukne verktøy 

 Utarbeide forskningsstrategisk- og utstillingsstrategisk planer 

o Bygge faglig vekst på faktiske interesser og kompetanse i organisasjonen  

o Skape grunnlag for innovative og gjennombruddsorienterte prosjekter og 

forskergrupper 

 

KHMs kompetansemessige utfordringer for få nå målene: 

 KHM har en stor bredde i fagområder og et bredt sammensatt fagmiljø. Det er en styrke som gir 

KHM en generalisert kompetanse på et høyt nivå og en unik tverrfaglig kompetanse, men små 

fagmiljøer er også potensielt sårbare. Å få fram det tverrfaglige potensialet i et spredt fagmiljø 

som kan motvirke fragmentering, er en utfordring for museet.  

 KHM har valgt å dyrke det museumsspesifikke utgangspunktet. Museet har en bred 

oppgaveportefølje og det er krevende å få til et godt samspill mellom forskning, 

samlingsforvaltning, -utvikling og kunnskapsformidling slik at det utgjør en helhet. Det er et mål 

for KHM at disse ulike funksjonene skal berike hverandre og ikke gå på bekostning av hverandre. 

Det har KHM lykkes med på flere områder, men det er viktig å få styrket samspillet mellom 

kjerneoppgavene for å skape synergi mellom forskning, forvaltning og formidling. Derigjennom 

tydeliggjøres det unike og komplementære i museumsposisjonen.  

 KHMs rolle og engasjement i kulturminneforvaltningen er først og fremst vitenskapelig motivert 

og prioritering av arkeologiske undersøkelser og sikring av kildemateriale skjer på bakgrunn av 

faglige vurderinger av materialets kildeverdi. En utfordring for KHM kan være at tidspress, 

mangel på ressurser eller kompetanse og volumet på forvaltningsoppgavene tidvis kan true den 

vitenskapelige tilnærmingen til oppgavene.  
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 Deler av museet har tradisjonelt hatt en nasjonal agenda. Det er en utfordring å videreutvikle 

denne i en internasjonal kontekst. Det er videre en utfordring å sette museets kjerneoppgaver i 

spill på en relevant måte i en internasjonal sammenheng.  

 De økonomiske utsiktene for UH-sektoren er kutt i rammebevilling og forventinger om økt 

ekstern finansiering fra internasjonale fond (NFR og EU). KHM må styrke sin internasjonale profil 

slik at museet er en interessant samarbeidspartner i internasjonale forskningsprosjekter. Dette er 

en forutsetning for vekst i forskningsvirksomheten.  

Strategiske valg 

 KHM må utnytte styrkene museet har gjennom: 

 Museal egenart og tverrfaglighet 

 Gunstig utgangspunkt for samfunnsdialog (gjennom museet har UiO og KHM et 

vindu mot samfunnet som skaper dialog) 

 Det må defineres et hensiktsmessig nivå og omfang på forvaltningsoppgavene samt prioritere 

tiltak som gjør oppgavene vitenskapelig relevante  

 For å styrke den internasjonale agendaen til KHM bør KHM satse på å styrke internasjonal 

publiseringsprofil, - nettverk og aktive forskningsrelasjoner i utlandet. 

 KHM må prioritere tiltak som bidrar til prosjektutvikling og økt ekstern finansiering (jf. Et 

handlekraftig museum) 

KHMs overordnede kompetanse- og rekrutteringstiltak 

Mobilisering 

 Utvikle kompetanse i forskergruppene på mulighetsledelse. Med dette menes at en 

forskningsleder/prosjektleder tar utgangspunkt i den faktiske kompetansen og interessen 

som er tilgjengelig for å utvikle muligheter og engasjement for viktige forskningsoppgaver.  

 Bygge fleksible prosjektplattformer slik at søknader kan resirkuleres og involvere hele 

forskergruppen. Forankring av søknader i linjeorganisasjon.   

 Gjøre forskergruppene sterkere og bedre integrerte og styrke tverrfaglig samarbeid i disse.  

 

Utvikling 

 Styrke KHMs internasjonale forskningsprofil gjennom utvikling av aktive forskningsrelasjoner 

i utlandet og systematisk karriereutvikling og CV-bygging i samarbeid med linjeledelse. 

 Styrke den allmennvitenskapelige forståelsen av musealt - og samlingsarbeid gjennom 

teorifokus og orientering i internasjonale teoridebatter. Herunder å utvikle og systematisere 

utstillingene som laboratorium for forsknings- og kunnskapsutvikling 

 Målrettet forskerstøtte og midler i henhold til ambisjonsnivå og relasjon til strategi 2020. 

Prioritere administrativ støtte til å bygge opp prosjektutviklerkompetanse.  
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Rekruttering 

 Ved nyrekruttering i vitenskapelige stillinger skal helhetsforståelsen av forsking og musealt 

arbeid vektlegges. Kompetanse som kan bidra til å utløse kunnskapspotensialet i samlingene 

skal prioriteres ved rekruttering.  

 KHM skal videre prioritere rekruttering av forskere/ vitenskapelig personale med potensiale 

og aktiv publikasjonsprofil. I tillegg skal det vektlegges internasjonalt potensiale med 

henblikk på: 

o Publiseringsprofil 

o Nettverk 

 Sikre et minimum av vitenskapelig fagkompetanse knyttet til samlingene i arkeologi, 

kirkekunst, etnografi, klassisk arkeologi, numismatikk, runologi og universitets-

/vitenskapshistorie.  

 Tilsette i Professor II- stillinger på satsningsområder  

o Vektlegging av prosjektutviklerkompetanse 

 Ved annonsering av nye stillinger skal KHM aktivt benytte formidlingskanaler som kan øke 

andelen relevante søkere med ikke-vestlig bakgrunn. 

 Avklare strategisk bruk av rekrutteringsstillinger  
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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.  

KHMs strategier: 

 KHMs utstillinger skal utgjøre en attraktiv og engasjerende læringsarena for skoleverket, der 

skoletilbudet baseres på fagkompetanse og kunnskapsutvikling 

 Kulturhistorisk kunnskap skal tilgjengeliggjøres for skoleverket gjennom webbaserte 

løsninger 

 Utgravningsvirksomheten og forvaltning av faste fornminner skal inngå i en pedagogisk 

sammenheng med tanke på langsiktig rekruttering til høyere utdanning innen humsam-feltet 

 Etablere forpliktende samarbeidsavtaler med aktuelle fakultet om  

o Doktorgradsutdanning 

o Praktisk museologi 

o Museal og operativ arkeologi 

o Materiell antropologi  

o Konservatorutdannelse 

 Sikre rekruttering og utdanning innen numismatikk 

 Styrke pedagogisk kompetanse og veilederkompetanse hos eget personal 

 

KHMs kompetansemessige utfordringer med å nå målene: 

 KHMs primære utfordring ligger i å skape synergi mellom og integrasjon av 

læringsperspektivet i KHMs øvrige samfunnsoppgaver.  

 KHMs universitetslektorer har høy kompetanse innen formidling og har skapt en stor 

samhandlingsflate mot skoleverket. Utfordringene ligger i å vedlikeholde disse relasjonene 

slik at museene blir en velintegrert del av allmennutdanningen som både bekrefter og 

utfordrer læringsmål og som skaper interesse for forskning og kunnskap hos elevene 

 Museet må i større grad utvikles som undervisningsarena for høyere utdanning. Det må 

dermed foregå en gjensidig kompetanseutvikling mellom KHMs ansatte og 

læringsinstitusjonene i UH-sektoren for hvordan museene skal brukes aktivt i utdanningen. 

Herigjennom må museet ta en mer aktiv rolle i utviklingen av museumsrelevante 

undervisningsopplegg på HF og SV 

 Som prosjekt- og forskningsledere må KHMs ansatte ha tilstrekkelig kompetanse innen 

veiledning på master- og doktorgradsnivå. Styrket pedagogisk kompetanse er avgjørende for 

tettere undervisningssamarbeid mot fakultetene.  
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Strategiske valg: 

 For å lykkes i karriereutvikling skal KHM tilrettelegge for å styrke undervisnings- og 

veiledningskompetansen hos vitenskapelig personale.  

 KHM skal være en aktiv pådriver for å utvikle samarbeidsavtaler med fakulteter og 

samarbeidsrelasjoner med fagmiljøer innen didaktikk og lærerutdanning 

 Videreutvikle samarbeidet med skoleverket om integrasjon av museets forskning og 

utstillinger i skolenes læreplaner 

 KHM har en viktig rolle i å bidra til kultur- og samfunnsforståelse. Derfor vil vi bygge videre 

på at vårt formidlings- og utstillingstilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og 

oppleves som relevante for stadig flere grupper av befolkningen. 

  

KHMs overordnede kompetanse- og rekrutteringstiltak 

Mobilisering 

 Inngå utvekslingsavtaler, eventuelt hospitering, med SV og HF med sikte på å bygge 

undervisningserfaring som ledd i karrierebygging 

 Formalisere delte veilederoppgaver på doktorgradsnivå for å sikre kompetanseoverføring 

 Spisse den museumsspesifikke undervisningen til fakultetene 

 Utvikle bestillerkompetanse ved tjenestekjøp 

Utvikling 

 Utvikle samarbeid med fagmiljø på didaktikk og lærerutdanning 

 Øke gjennomføringen av krav til pedagogisk basiskompetanse i førsteamanuensis- og 

professorstillinger.  

 Videreutvikle pedagogisk kompetanse på nye og moderne læringsformer  

o bruke offentlige arenaer som læringsarena 

o gjennom deltakelse i museums- og pedagogiske nettverk  

 

Rekruttering 

 Bruke rekrutteringsstillinger mer aktivt mot den utadrettede museumsvirksomheten 

 Dekke behovet for kompetanse i interaksjonsdesign gjennom tjenestekjøp 
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Et samfunnsengasjert museum 
 

KHM-mål: 

Kulturhistorisk museum skal være en tydelig aktør i det offentlige rom. Kulturvariasjon skal 

formidles på en inkluderende og engasjerende måte. Museet skal stimulere til refleksjon over 

dagens samfunn på bakgrunn av historiens alternativer.  

KHMs strategier 

Del A: Utstillingene og formidlingen 

 KHM skal aktivt bruke museets utstillinger som kommunikasjonsflate mot samfunnet 

o Utstillingene skal bygges opp etter prinsippet kjerneutstillinger, objektarium og 

eksperimentarium 

o Tradisjonelle utstillingskonsepter skal kombineres med nye teknologiske virkemidler 

som bidrar til interaktivitet og sammensatte museumsopplevelser 

 Museet skal utvikles som arena for kulturhistorisk og samfunnsvitenskapelig formidling for 
hele UiO gjennom økt tverrfaglig samarbeid.  

 Utstillingsvirksomheten skal danne plattform for samarbeid med andre kunnskaps-, 
kulturinstitusjoner og museer. 

 Museet skal videreutvikles som diskusjonsarena 

o Aktivitetsprogrammene skal systematisk integreres i utstillings- og 

formidlingsplanene. Tematikken skal utfordre på dagsaktuelle tema 

 Sosiale medier skal brukes aktivt til å nå publikum og skape fellesskap og tilhørighet til 
museet 

 Nasjonalt samarbeid om nettbasert, populærvitenskapelig formidling 

Del B: Samlinger og kulturminneforvaltning 

 Samlingene og arkivene skal digitaliseres og gjøres tilgjengelig for publikum over nett.  

 Samlingene skal være tilgjengelig fra ulike brukerinteresser 
o Internasjonalisering av samlingstilgangene 
o GIS-basert tilgang til samlingene  
o Sambruk mot andre datasett og -baser 

 KHMs mangefasetterte samlingsforvaltning skal gjøres til en del av publikumsopplevelsen 

 Profesjonell og forutsigbar håndheving av forvaltningsansvar  
o I utgravninger  
o I samlingsforvaltning 

 Museet skal være en vitenskapelig premissleverandør i kulturminneforvaltningen 
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KHMs kompetansemessige utfordringer med å nå målene: 

 Kulturhistorisk museums rolle som samfunnsaktør og museets intellektuelle ansvar i 

samfunnsdebatten framstår som utydelig for museets ansatte og for 

publikum/storsamfunnet. 

 Det er over 16 år siden KHM ble konstituert. Likevel oppleves det felles verdigrunnlaget som 

svakt utviklet. Dette gir en manglende identitetsfølelse med museet og omverdenen har 

problemer med å oppfatte KHM som et hele.  

 KHM har i liten grad prioritert bevisst kompetansebygging for utvikling av merkevaren KHM. 

Museets markedsføringsstrategi framstår ikke som helhetlig og spisset.  

 Museet har svakt utviklet kompetanse på- og mindre erfaring med å være premissleverandør 

for offentlig debatt og produsent av mediesaker. Dette henger delvis sammen med 

manglende kommunikasjonsstrategisk kompetanse i et moderne medielandskap 

 Det er uavklart om KHM skal innta en komplementær eller en konkurrerende rolle til andre 

kulturinstitusjoner 

Strategiske valg: 

 Tydeliggjøre hvilken rolle og posisjon KHM skal ta som samfunnsaktør gjennom å 

gjennomtenke og konkretisere Strategi 2020 på dette området. 

 Styrke kompetansen på strategisk kommunikasjon 

KHMs overordnede kompetanse- og rekrutteringstiltak 

Mobilisering 

 Videreutvikle profilering av de ansattes kompetanse gjennom KHMs nettsider 

 Styrke intern kjennskap til KHMs mediesaker 

 Opprettholde intern bestillerkompetanse på å kjøpe håndtverk- og designtjenester 

Utvikling 

 Legge til rette for å de vitenskapelige ansatte kan ta en aktiv rolle i utvikling av nye 

utstillingskonsepter, styrke kuratorrollen ved museet. 

 Arbeide med samfunnskontakt som tverrfaglig sammensatte prosjekter/team, der helheten i 

museets kompetanse utnyttes.  

 Styrke kompetanse i å arrangere debatter, initiere debatter på flere arenaer 

 Styrke den digitale kompetansen mht. til web-kommunikasjon og i bruk av ulike verktøy  

o Sosiale medier 

o Egne digitale verktøy (oversettelse av databaser, Revita, IT-kompetanse) 

Rekruttering 

 Strategisk kommunikasjons-/ formidlingskompetanse 

o Støtte til prosjekter/ forskere/ utstillinger (lage kommunikasjonsplaner og bistå i å 

gjennomføre de) 

o Støtte individuelle initiativ (medietrening/ -kontakt, kronikkskriving etc.) 

 Utrede behov for rekruttering innen digital dokumentasjon 
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Et handlekraftig museum 

KHM-mål:  

 KHM skal sikre at det er samsvar mellom museets oppgaver, ressurser og 
vitenskapelige ambisjoner 

KHMs strategier: 

 Fornye KHMs finansieringsmodell basert på bærekraftig utvikling 

o Sunn økonomi, der lønnsvolumet er balansert mot et forutsigbart inntektsgrunnlag  

o Balanse mellom oppgaveportefølje og disponible lønnsmidler 

o Innføring av handlingsregel for bruk av overheadmidler og salgsinntekter 

o Skape økt handlingsrom til forskning og formidling basert på KHMs eksterne 

inntekter 

 Etablere økonomiske og administrative verktøy for effektiv drift  

 Effektivisere saks- og informasjonsflyt etter linjestrukturen 

 Funksjonsutvikling og bemanning basert på en gjennomtenkt utviklingsstrategi 

 Utnytte potensialet i prosjektorganisering 

o Utvikle solide og fleksible modeller for prosjektfinansiert forskning 

o Løse flere av museets driftsoppgaver på prosjektbasis  

 Fullføre KHMs arealplan etter trelokasjonsmodellen 

o Tidsmessige lokaler for magasinering og samlingsforvaltning på Økern 

o Rask utbygging av vikingtidsmuseum på Bygdøy 

o Gjøre Tullinløkka til Campus for UiO i sentrum, der KHM er en av de sentrale 

aktørene 

KHMs kompetansemessige utfordringer med å nå målene: 

 Museets inntekter stammer i hovedsak fra fire kilder, der de tre førstnevnte er viktigst: 

Basisbevilgning UiO, billett- og salgsinntekter, kulturminneforvaltning, EFV-finansierte 

prosjekter. Det er fordeler og ulemper med en sammensatt økonomi. Kutt i 

basisbevilgningen er annonsert, likeså vurderer UiO å trekke inn disponible midler fra 

underforbruk. Dette er trusler mot langsiktig kompetanseplanlegging og forutsigbarhet for 

museets rekrutteringspolitikk.  

 KHM mangler felles rammeverk, metode og verktøy for gjennomføring av prosjekter. Dette 

kan være et hinder for effektiv samhandling på tvers av organisasjonen.  

 Det administrative støtteapparatet rundt lederne oppleves som noe uavklart både av lederne 

selv og av organisasjonen. Det er ikke tydelig definert hva ledere og ansatte kan forvente av 

støtte fra administrasjonen. Det kan hindre effektiv ressursbruk  

 Det er tidvis en utfordring å få nok kontinuitet og ressurser på seksjonsledernivået til å kunne 

implementere de vedtatte organisasjonsendringene og ambisjonene som er tilkjennegitt i 

strategiske planer og i funksjonsanalysen.  

 Det kan være en utfordring å sikre nødvendig kompetanse og kapasitet til å ta hensyn til tre-

lokasjonsmodellen.  
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Strategiske valg: 

 KHM skal aktivt jobbe for å sikre en finansieringsmodell som kan legge et godt grunnlag for 

langsiktighet og forutsigbarhet i kompetansebygging og for rekruttering 

 Implementering av et nytt, felles prosjektrammeverk  

 Styrking av faglig fokus i lederrollen for å sikre kontinuitet og implementeringsevne i 

endringsprosesser  

 KHMs organisering og støttefunksjoner skal bidra vesentlig til standarden på 

kjerneoppgavene.  

KHMs overordnede kompetanse- og rekrutteringstiltak 

Mobilisering 

 Følge opp at årsplaner og individuelle arbeidsplaner samsvarer med strategiske prioriteringer 

 Utrede hvilke muligheter KHM har til å mobilisere mer forskningsadministrativ støtte  

 Avklare forventinger til lederrollen og det administrative støtteapparatet. 

 KHM har ansatte som er erfarne i prosjektutvikling og søknadsskriving. Det er viktig at denne 

erfaringskompetansen deles i organisasjonen. Det kan gjøres gjennom mulighetsledelse, 

mentorordninger og veiledning. 

 

Utvikling 

 Utvikle en prosjektkultur og kompetanse innen prosjektstyring og -gjennomføring.  

 Videreutvikle forskningsadministrativ støtte.  

 Profesjonalisere søknadsprosesser rundt tildeling av forskningsmidler  

 Utvikle et godt lagspill, men også å prioritere strategisk i oppbyggingen av miljøer med 

potensiale 

Rekruttering 

 På bakgrunn av utredningen om forskerstøtte gjennom plusskontor (interfakultære 

forskerstøttekontorer), vurdere ytterligere behov for forskningsadministrativ støtte 

gjennom rekruttering 

 Midlertidige rekrutteringsbehov knyttet til gjennomføringen av store utviklingsprosjekter 

som nytt Vikingtidsmuseum (prosjektleder) 
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Det gode museum 

KHM-mål:  

 KHM skal være en god og attraktiv arbeidsplass for alle tilsatte, der det er samsvar mellom 

personlige ambisjoner og institusjonelle mål. 

KHMs strategier: 

 Være en forutsigbar og profesjonell arbeidsgiver  

 Skape større sammenfall mellom personlige ambisjoner og planer og organisasjonens 

ambisjoner og planer  

 Gjennomtenkt og transparent rekrutteringspolitikk 

 Utarbeide planverktøy som skaper forutsigbarhet for den enkelte ansattes arbeid  

o Etablere et sammenhengende planverktøy fra individ- til institusjonsnivå  

o Skape tydelige stillinger og arbeidsoppgaver der museets kjerneoppgaver er del av 

den enkeltes forskningsinteresser og -prosjekter  

 Styrke museets linjestruktur slik at denne skaper nødvendig trygghet for kreativt og 

tverrfaglig samarbeid  

 Vitalisere Rådene og deres tverrvitenskapelige/-tverrseksjonelle rolle 

 Fokus på midlertidighet og prosjektkultur 
o Sikre det personlige utviklingsgrunnlaget i prosjektorganisering 

 Avklare handlingsrommet innenfor universitetsstrukturen 

 

KHMs kompetansemessige utfordringer med å nå målene: 

 Høye ambisjoner, anstrengt ressurstilgang og samfunnsoppgaver som trekker i ulike 

retninger en utfordring for arbeidsmiljøet og den enkeltes opplevelse av arbeidssituasjonen. 

Dermed blir det en utfordring å følge opp og gjennomføre planer og strategier slik at disse 

kan oppleves som løse visjoner og ikke konkrete handlingsplaner 

 For å utvikle KHM som organisasjon og nå strategiske mål er en systematisk og kontinuerlig 

kompetanseutvikling avgjørende.  Karriereplanlegging med tanke på å oppfylle 

kvalifikasjonskriteriene for høyere vitenskapelige stillinger og tilrettelegge for allmenne 

muligheter for karriereutvikling er derfor en vedvarende utfordring.  KHM kan ikke 

nødvendigvis imøtekomme forventinger til at en hel karriere og yrkesliv skal kunne bygges 

innenfor en og samme organisasjon. Samarbeid og kompetanseutveksling med andre 

institusjoner på samme fagområder kan være viktig for karrierebyggingen. Dette er et 

område der det kan være utfordrende å få individuelle ambisjoner og planer til å 

sammenfalle med organisasjonens ambisjoner og planer.  

Strategiske valg: 

 KHM skal implementere UiOs prosjektrammeverk i hele organisasjonen og utrede hvordan 

administrasjonen kan tilby relevant prosjektstøtte 

 KHM skal bygge videre på et godt samspill mellom lederskap og medarbeiderskap 
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 KHM skal utrede hvordan organisasjonen kan legge til rette for systematisk og langsiktig 

karriereplanlegging 

KHMs overordnede kompetanse- og rekrutteringstiltak 

Mobilisering 

 KHMs ledere følger opp og sikrer samsvar mellom overordnede planverk og individuelle 

arbeidsplaner.  

 KHMs ansatte tar ansvar for å bidra inn i helheten, for å medvirke, bruke sin kompetanse på 

en god og hensiktsmessig måte, og fremme et godt arbeidsmiljø.  

 Implementere felles rammeverk for prosjekter og opplæring i dette 

 Tydeliggjøre oppgaveporteføljen 

 Gi rom for mer kreativitet og jobbe med teamsamhørighet 

 Tydeliggjøre fokus, krav og forventinger til rekrutteringsprosesser. Relatere disse til 

overordnet strategi 

 

Utvikling 

 KHM deltar i pilotprosjektet «Nytt prosjektrammeverk ved UiO», som vil bidra til en 

kompetanseheving for prosjekteiere og prosjektledere ved KHM 

 Beslutte og implementere KHMs rekrutteringspolitikk 

 Utvikle system og støtte for karriereplanlegging. 

 

Rekruttering 

 Ved eventuelle nyrekrutteringer må KHM sikre nødvendig kompetanse og ressurser i 

administrasjonen til å kunne bidra vesentlig til standarden på kjerneoppgavene og ivareta 

lovpålagte oppgaver.  

 Benytte innkjøp av spesialtjenester og kompetanse der det er spesielle eller midlertidige 

behov (f.eks. coaching) 

 

 


