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Sak S 27/15 – Innledende drøfting om årsplan 2016-2018 

Ny årsplan for UiO 
UiOs styre har vedtatt en ny og forenklet årsplan for UiO (vedlegg 1). Formålet har vært å gjøre årsplanen til 

et bedre styringsverktøy for fakultetene ved at den gir tydeligere og færre føringer til enhetene og en 

klarere arbeidsdeling. Årsplanen omfatter kun de områdene der det er viktig å oppnå endring. Revisjonen 

av årsplanoppsettet ble forankret hos fakultetene, men ikke drøftet med museene i forkant. Tiltakene i 

UiOs nye årsplan bygger på Strategi 2020, rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB) til UiOs ledelse 

(Build a Ladder to the Stars) og det fakultetene oppfatter som universitetets kjerneoppgaver.  

Den videre konkretisering skal skje i enhetenes årsplaner. Det er her UiOs tiltak innen utdanning, forskning 

og samfunnskontakt, innovasjon og formidling (totalt 6 tiltak) skal operasjonaliseres gjennom lokale 

aktiviteter. Enhetene står fritt til å utarbeide egne årsplanstiltak utover dette. Til enhetens arbeid med ny 

årsplan er det utviklet en veileder og en mal (vedlegg 2). Enhetene kan likevel selv velge struktur på 

årsplanen.  

I tillegg til spissing av fokus i UiOs nye årsplan, er hovedgrepet at planen fokuserer på områder som er viktig 

for UiO som helhet.  Det legges videre opp til at det i hovedsak er oppnådde resultater innenfor disse 

områdene enhetene skal rapportere på i fremtiden. Budskapet er at enhetene skal vise hvordan de 

arbeider for at UiO samlet når sine mål. Saker som enheten selv oppfatter som viktig, blir dermed nærmest 

et appendiks.  

Konsekvenser for KHM  
Det er forventet at KHM fremover rapporterer til UiO i henhold til den nye malen. Museumsledelsen ønsker 

derfor å drøfte med styret om vi skal endre strukturen på vår egen nylige vedtatt årsplansmal. Dersom 

styret vedtar å følge UiOs nye mal, foreslår museumsledelsen at de seksjonsspesifikke årsplanene 

oppgraderes og styrkes som styringsverktøy. 

Videre ønsker museumsledelsen allerede nå å drøfte hvilke tiltak ved KHM som er mest relevante for 

resultatrapportering til UiO og hvilke tiltak som er viktigst for KHM å ha med i enhetens del dersom UiOs 

mal velges. 

KHMs frist for levering av Årsplan 2016-2018 er 15. desember 2015. 

 

Forslag til vedtak 
Iht. til styrets diskusjoner og konklusjoner. 
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