
 

SAK S 34/12  FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR KHM 2013 - 2015  
 
Vedlagt fremlegges forslag til årsplan 2013-2015 for KHM. 
 
Årsplanen er utformet i tråd med UiOs opplegg for 3-årige årsplaner. Dokumentet skal ha et 
3-årig planleggingsperspektiv, men det skal samtidig foretas årlige rulleringer av dette. 
 
Grunnlaget for den fremlagte årsplanen har vært UiOs Strategi2020, KHMs Strategi2020 
m/tiltak og UiOs årsplan 2013-2015. Det er likevel slik at KHMs Strategi2020 på mange 
områder ikke lenger er dekkende for museets ambisjoner framover. I foreliggende årsplan er 
det derfor foreslått at det i 2013 utarbeides en ny strategi for museet for perioden 2014-
2020.  
 
Årsplanen er preget av de mange tiltak som er igangsatt det siste året for å utvikle 
organisasjonen; ”Tenketank” for ny kunnskapsutvikling, utredning av nytt konsept for 
basisutstillinger, funksjonsanalyse og visjonsdokument, som sammen skal legges til grunn for 
en omfattende omorganisering av museet. Årsplanen har derfor en rekke mål og tiltak som 
er nye og annerledes sett i forhold til tidligere års planer. Disse må i betydelig grad forstås på 
bakgrunn av museumsdirektørens ønske om endringer med henblikk på å skape en ny 
dynamikk i sammenhengen mellom forvaltning, forskning og formidling gjennom utstillinger.  
 
Med det 3-årige perspektivet blir det mulig å formulere større og mer langsiktige tiltak og 
prosesser også i årsplantekstene, og det gir i større grad mening å operere både med 
milepæler og frister for tiltakene. Fremlagte forslag til årsplan er tett samordnet med 
forslaget til budsjett 2013 og LTB 2013-2017 for KHM (jfr. Sak S 35/12). 
 
Foreliggende forslag til årsplan 2013-2015 har vært behandlet i KHMs ledergruppe. Det har 
også vært behandlet i egne møter i KHMs seksjoner. Forslaget, slik det nå foreligger, er 
justert og rettet i samsvar med de merknader som har fremkommet gjennom behandlingen i 
ledergruppen og i seksjonene. 
 
Endelige versjoner av årsplan 2013-2015 og budsjett 2013/LTB 2013-2017 skal oversendes 
UiO innen 15. desember 2012. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til årsplan 2013-2015 med de endringer som 
fremkom i møtet. 
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