
Dialogmøte 
Kunnskapsdepartementet og 

universitetsmuseene, UiO 

5. november kl 9:30-11:30 



1.      Strategiske spørsmål 
 

Med særlig vekt på museenes strategiske planer og integrering av museene i universitetenes 
strategier og planer 

2013: Vedtatt omorganisering av museet basert på en museumsvisjon der forskning, 
 formidling og forvaltning utgjør et hele 

 Forskning og kunnskapsgenerering er driveren i modellen 

 Oppfølging av signalene fra Tingenes Tale om helhetlig museumstenkning for 
 universitetsmuseene 

2014: Ny Strategi 2020 som bygger på grunnelementene i UiO strategi 2020 

2015: Ny forskningsstrategisk plan 

  Tverrfaglige satsningsområder 

Forskergrupper 

Forskningsråd 

2015: Ny utstillingsstrategisk plan 

Tre utstillingstyper: Kjerneutstilling, Objektarium og Særutstillinger 

Rød sone – eksperimentarium 

2016: Strategisk plan for Vikingtidsmuseet på Bygdøy 

Forskning  

Formidling 

Bygningsutvikling 

 



1.      Strategiske spørsmål 
forts. 

2016: UiO har valgt en ny årsplansform med tre hovedtema, Forskning, 
Undervisning og Samfunnskontakt, formidling og innovasjon.  
 
Rollen som tverrfaglig arena og kommunikasjonsflate mot samfunnet, 
framheves: 
 Universitetsmuseene representerer en unik plattform for tverr- 
  faglig forskningssamarbeid og kommunikasjon med samfunnet. 
 
Universitetet ønsker å styrke museenes rolle i forskning, formidling og 
 rekruttering  
 
  
  



2.      Forskning 
 

Kvalitet og prioritering 
– Tre tverrfaglige satsningsområder 

• Innovasjon 
• Landskap 
• Kulturarv 

– Etablering av åtte forskergrupper innenfor satsningsområdene 
• Bebyggelse og landskap i jernalderen (BOL) 
• ECHO – Karismatiske gjenstander fra romertid til middelalder 
• Housing Heritage: Utforsking, problematisering og sammenlikning av 

kulturarvproduksjon.  
• Produksjon og forbruk 
• Frelsens økonomi i middelalderen (FRIPRO) 
• Steinalderens kystlandskap (FRIPRO) 
• Centre for Viking-Age Studies (ViS) (SFF-finalist 2012) 
• Saving Oseberg 

– Museets forskningsråd server gruppene  
– Stipendiatstillinger knyttes til satsningsområdene og forskergruppene 
– Utstillingselement integrert i flere prosjekter 



2.      Forskning 
forts. 

• Prosjektutvikling og søknader 

– 2012: Center of Viking Ages Studies SFF-finalist 

• 2013-2016: Restrukturering av forskergruppen 

– Integrert del av planene for Vikingtidsmuseet på Bygdøy 

– Kompetansebygging innen prosjektledelse med tanke på H2020, ERC-
søknader og SFF 

– H2020 

• Satsing mot Kulturarvsfeltet 

– ROOTS Explorer 1.1: Making people connect with heritage sites and interact 
with each other in an online, virtual world 

–  2 FRIPRO  

• Religion and Money 

• Pioneers of Northwestern Europe 



2.      Forskning 
forts. 

Avvikling av egne rapportserier. Satser på forlagspublisering i stedet (Portal forlag) 



2.      Forskning 
forts. 

Internasjonalt samarbeid 
Aktivt samarbeid på ulike nivåer med 55 institusjoner over hele verden 

85 samarbeidsprosjekter og nettverk I 23 forskjellige land 

Norden, Tyskland, Storbritannia og Italia er hovedland med tanke på bredde I 
samarbeidsrelasjonene 

 

Prosjekter og nettverkssamarbeid  

  



2.      Forskning 
forts. 

Resultater av den strategiske forskningssatsingen i NFR.    
 

Forsking i Fellesskap 2010-2015 (KHM prosjektledelse): Oppfølging av stortingsmelding Tingenes 
tale, kapittelet om forskning.  

 Tre nettverk der det er sammenfall mellom museenes forvaltningsoppgaver og 
forskningsinteresser 

  Agrarnettverket (AM, UiS) 

  Utmarksnettverket (UM, UiB) 

  Pionernettverket (KHM, UiO) 

Forskerskolen Dialogues with the Past (samarbeid med IAKH ved UiO) 

Norark.no (VM, NTNU)   

Utstillinger som kunnskapsgenererende virksomhet (KHM, UiO) 

 

Formål å løse grunnlagsproblemene for forskningsmuseer (sluttrapport) 

Institusjonalisering av satsingen (rapport 2014) 



2.      Forskning 
forts. 

Resultater av den strategiske forskningssatsingen i NFR.    

 

Pionernettverket (KHM, UiO, 2 mill i KD investering) 

 Prosjekter 

   Pioneers of Northwestern Europe, KHM (FRIPRO, 10,2 mill) 

   Marine Ventures, VM (LATINAMERIKA 4 mill)  

 Archaeological perspectives on cultural analysis, Universitetet i Uppsala og KHM 
(STINT, 2 mill) 

   Havvind – Paleogeografi og arkeologi, KHM, Norsk Maritimt museum, VBPR og 
   PGP/UiO (Riksantikvaren/KLD, 1,3 mill ) 

 Bred internasjonal publisering, europeisk forskernettverk, trebinds antologi som 
 oppsummering (Equinox) 

Forskerskolen Dialogues with the Past 

 Sikret permanent drift 

Utstillinger som kunnskapsgenererende virksomhet (KHM, UiO) 

 Gjennomført 2015 – Følges opp på KHM med strategidokumentet “Et hus for vilde tanker” 

 Tverrfaglig utstilling om «Kollaps» 

 Internasjonal publikasjon (Routledge) «Exhibitions as Research» 



3.      Utdanning 
 

Museenes rolle i undervisningen innen arkeologi/kulturhistorie og 
klassisk biologi  

Museenes rolle i etter- og videreutdanningen 

•  Arkeologi -  ønske om større samarbeid 

•   Feltkurs for masterstudenter 

•   Kulturarv/museologi – årlig prosjekt i rød sone 

Praksisstudenter fra Kulturarv/museologi 

• Undervisning i kulturminnevern, GIS, databaser 

• Forskerskolen Dialogues with the past 

• Feltarbeid gjennom kulturminneforvaltningen som etterutdanning – 
digital kompetanseutvikling 

• Årlig deltakelse på UiOs Faglig-pedagogiske dag - 
etterutdanningsdag for lærere og skoleledere. 

 

 



4.      Formidling      

• Utstillingsstrategi 2020: utstillinger skal sette pågående forskning i spill og 
inngå som en del av kunnskapsproduksjonen ved museet    

• 750 skolegrupper deltar på 20 ulike skoletilbud hvor museets forskning 
møter elevenes læreplaner. 36 000 skoleelever i museet i 2014. 

• Nytt samarbeid i valgfaget Forskning i praksis: Elevene møter forskerne 
bak en utstilling og gjør en utforskningsoppgave på skolen 

• Publikum møter forskere på våre helgearrangementer, formidling under 
utgravninger og i blogger og nettpresentasjoner 

• Vi arbeider med nye metoder for dokumentasjon og formidling av museets 
samlinger, blant annet i prosjektet Digitalt Feltmuseum 

• Museets samlinger er tilgjengelig for allmennheten på digitale plattformer 
• Universitetsmuseene samarbeider om digitale løsninger (MUSIT) som ledd 

i forvaltningen av museenes samlinger og støtte for forskning og 
formidling 

• Vi tar i bruk digitale teknikker for dokumentasjon og innsamling av data fra 
utgravninger - som ledd i arbeidet med HelDigitaltArkiv 
 

 
 



5.      Forvaltning 
 

Status på tiltak for sikring/bevaring, inkl ev leie av 
eksterne lokaler for magasiner. 

 

• Økern - nytt bygg for magasiner, laboratorier og 
kontorer: Forsinkelser i ombygginger og flytting 
pga. kontraktsforhandlinger med utleier. Antatt 
innflytting: årsskiftet 2016/17 
 

• Sørenga – utreder løsning for magasinering av 
bygningsmateriale og båter  

 



6.      Bygg 
 

Status på byggeprosjekter i Statsbygg 

 Vikingtidsmuseet 

 Tullinløkkavisonen  

  

 Motkonjunkturtiltak - egen satsing på 
 rehabilitering av nedslitte museumsbygg i 
 UH-sektoren? Historisk museum er en god og 
 velegnet kandidat. 

 

 



7.      Midlertidighet 
 

Tiltak for å redusere uønsket midlertidighet 

• 10 nye stillinger i arkeologisk feltarbeid, basert 
på krav om inntjening 

• Fast ansettelse av helgevakter for omvisning 
på Vikingskipshuset 

 

• Omorganisering til prosjektbasert plattform 
der faste og midlertidige ansatte inngår I 
organisasjonen 



8.      Innmeldte saker fra 
institusjonene. 

•  Saving Oseberg fase II 

• Oppfølging av dialog KD KLD om 
underkapasitet i kulturminneforvaltningen 

 



8.      Innmeldte saker fra institusjonene. 

• Første fase av Saving Oseberg avsluttes medio i 2016 
• Prosjektet har mottatt finansiering over statsbudsjettet 2013-2015  
• Saving Oseberg er en viktig brikke i arbeidet med å skape nye og 

forsvarlige rammer for visning og sikring av vikingtidsarven på Bygdøy 
• Prosjektet henger dermed nøye sammen med planene for nytt 

vikingtidsmuseum på Bygdøy 
• I Saving Oseberg fase II skal resultatene fra første fase omsettes til et 

pilotprosjekt for rekonservering av funnene. I denne fasen skal man prøve 
ut nye konserveringsteknikker som skal være holdbare på lang sikt. 

• SO II var tydelig varslet i prosjektplanene som lå til grunn for Stortingets 
bevilgning for SO I 

• SO II er berammet til tre år og har kostnadsramme på 30 millioner 
• En videreført bevilgning til SO II vil sikre at Kunnskapsdepartementets mål 

om å sikre vikingtidsfunnene fra Oseberggraven, kan realiseres. 
 
 



8.      Innmeldte saker fra 
institusjonene. 

Oppfølging av dialog mellom KD KLD om underkapasitet i 
kulturminneforvaltningen 
2009: Rapport om underkapasitet ved KHM.  
2014: Omfattende rapport om underkapasitet hos museene på initiativ 
fra KLD og KD 
2015: Miniseminar med statssekretærene for KD og KLD 
2015: KLD tar museene inn i finansiering av arbeid etter KML§9.  
2015: Omfattende slitasje på eget personal på grunn av økt forventing 
om også å levere på høyt nivå innen forskning, museumsdrift og 
formidlingsvirksomhet 
2015: KHMs egenfinansiering når et historisk høyt nivå 50/50 
Midlene går i hovedsak til å finansiere basisdrift 

 


