
Plandialogmøte 30. oktober 

Kulturhistorisk museum 



Hovedprioriteringer  
Årsplan 2016-2018 

• UiO skal formidle forskningsbasert kunnskap i 
dialog med samfunnet. Universitetsmuseene 
representerer en unik plattform for 
tverrvitenskapelig forskningssamarbeid og 
kommunikasjon med samfunnet.  

 

• Den nye årsplanmodellen svekker fokus på 
matriseorganiseringen av UiOs virksomhet 
– Flere av museenes (og andre enheters) 

kjerneoppgaver annonymiseres 



Satsinger for å initiere endring 

• Utarbeide en plattform for universitetsledelse 
på alle nivåer 

– KHM funksjonsanalyse (2013) 

– Nye strategier  

• Strategi 2020, (2014) 

• Forskningsstrategisk plan (2015) 

• Utstillingsstrategisk plan (2015) 

• Kompetanse- og rekrutteringsplan (2016) 



Utdanning 

• Tiltak 2: Fakultetene skal styrke studentenes 
læringsutbytte og utdanningenes 
arbeidslivsrelevans gjennom mer bruk av 
nyskapende og studentaktive lærings- og 
vurderingsformer.  
– KHM: Rød sone som laboratorium i 

undervisningen på mastergradsnivå i museologi og 
kulturarv 

– KHM/IAKH: Forskerskole for PhD i arkeologi 2016-
2020   



Forsking 

• Tiltak 3: Fakultetene skal ha en betydelig økning i 
finansiering fra EU-systemet 
– KHM: Opprettet professor II-stilling øremerket 

prosjektutvikling mot EU 
– Prosjektportal som prosjektstøtteverktøy 
– Systematisk kompetansebygging i forskergruppe om 

vikingtid, for å styrke prosjektledergrunnlaget for EU-
søknader 

– Satsing mot Horizon 2020, ikke ERC 

• Tiltak 4: Rekrutteringsprosessene ved UiO skal 
forbedres 
– KHM: Opplæring av eget personal for å håndtere 

rekrutteringsprosesser 
 



Samfunnskontakt, formidling og 
innovasjon 

• Tiltak 5: Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak 
basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner 
– KHM: Videreutvikle museet som arena for kunnskapsformidling ved 

UiO 
• Tverrvitenskapelige, interfakultære temporære utstillinger 
• Kjerneutstillinger i Historisk museum første etasje 

– Kollaps 
– Domestisering  
– Mediering  

• Tullinløkkavisjonen 
• Vikingtidsmuseet 

• Tiltak 6: UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene 
skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste 
strategiske satsninger 
– KHM: Profilering og integrering av forskergruppe Vikingtid i 

Vikingtidsmuseet på Bygdøy.   



Ambisjoner for resultatindikatorer 

• KHM har betydelig underkapasitet og en 
anstrengt bemanningssituasjon 
– Omorganisering 

– Omdisponering av personal grunnet 
underkapasitet/nedbemanning 
• Fastholder likevel ambisjonsnivået for tellekanter 

• Fastholder ambisjonsnivået for EU-tildelinger 

• Fastholder ambisjonsnivået for NFR 

– Krever tydelig ledelsesprioritering og en styrket 
økonomi 



Særskilte tema for enheten 

• Saving Oseberg fase II 

• Vikingtidsmuseet – Strategiske grep 

• Historisk museum første etasje – oppussing, 
utstillingsplaner 

• Statsbudsjettet 2016 og KHMs økonomiske 
situasjon 



Saving Oseberg fase II 

• Betydningen av å få prosjektet inn på 
RNB2017 

• KHM utarbeider ny prosjektplan  
– Bemanning 

– Budsjett (30 mill over 3 år) 

• Bedt om ekstern evaluering av 
prosjektresultatene fra fase I 

• Avventer uttalelse fra referansegruppe 

• Orienteringsmøter med KLD, KUD og KD 



Vikingtidsmuseet 
• Kommunikasjonsstrategi 

• Økt aktivitet på nett 2015-2016 

• Økt utstillingsaktivitet 2016-2018 

• Helhetlig strategisk plan for forskning og 
formidling (2016) 

• Utarbeider prosjektplaner for KHMs interne 
leveranser inn i prosjektet for nytt VTM 
(utstillinger/forskning, kommunikasjon, sikring, 
sponsing, org./økonomi); bygger opp en intern 
prosjektorg. for å følge opp dette. 

 



Historisk museum 1 etg. 

• Utstillingene demonteres sal for sal 

• Utreder kafé 

• Åpning av Kollaps (innovasjon) 2016 

• Åpning av Religion and Money (Mediering) 
2017 

• Åpning av «Dominans» 2018 

• Bygningsmessige utfordringer 



Statsbudsjettet 2016 

• 5 mill i styrkning av basisdriften til Universitetsmuseene i Oslo 
– UiO/KHM har spilt inn en betydelig underkapasitet i 

kulturminneforvaltningen 
• KD har bebudet en tilbakemelding på dette 

– KHM har påpekt underfinansiering av kjernevirksomheten. UiO/rektoratet 
har gitt medhold i dette (møte 17. juni 2015) 

– KHM har en betydelig lavere basisfinansiering enn KHM og alle museer det 
er naturlig å sammenlikne seg med (51 % versus 78 % KHM/NHM) 

•  KHM mener på denne bakgrunn at styrkningen på 5 mill er KDs avbøtende 
tiltak for kulturminneforvaltningen ved UiO og må derfor i helhet gå til dette 
formål  

• En slik disponering av midlene vil være i tråd med signalene som ble gitt på 
møtet den 17. juni fordi det vil være en betydelig avhjelping av KHMs 
vanskelige finansielle situasjon.  

• KHM har gjort betydelige grep for å 1) styrke inntjening 2) effektivisere. En 
styrkning av basis på 5 mill vill være et langt skritt på vei mot en stabil og 
forutsigbar økonomi  
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