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Bakgrunn 

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for Kulturhistorisk museum 2016-2020 skal utarbeides for å 

understøtte ambisjoner og mål anført i museets Strategi 2020. Målet med planen er å gi klare føringer for 

hva slags kompetanseforvaltning, utvikling og rekruttering KHM skal prioritere i kommende år. 

Illustrasjonen under viser sammenhengen mellom plandokumentene: 

 

KHM har valgt å realisere seg som forskningsmuseum ved å la museets tre hovedoppgaver, forskning, 

forvaltning og formidling, fungere sammen i en helhetlig modell. På denne måten vil 

kunnskapsperspektivet ligge til grunn for hele vår virksomhet. Denne virksomhetsmodellen ligger til grunn 

for utformingen av Strategi 2020. En realisering av de ambisjoner og mål som er formulert i strategien, 

forutsetter imidlertid en helhetlig og langsiktig analyse av museets kompetansebehov. Kompetanse- og 

rekrutteringsstrategien har en slik ambisjon. 

Milepælsplanen for dette strategiutviklingsprosjektet ble vedtatt i styret 11. februar 2016. 

Orientering om status: 

Milepælsplanen og et forslag til videre prosess ble diskutert i KHMs ledermøte i februar 2016, hvor det ble 

besluttet å konkretisere fremdriftsplanen ytterligere og tydeliggjøre involveringen.  
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I arbeidet med strategisk kompetanse og rekrutteringsplan jobber KHM etter modellen under fra Linda Lai.  

 

Det vi kaller strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan inneholder kompetanseanalyse, 

kompetansestrategi og tiltaksplaner (se den røde ringen på bildet). 

 

Utfordringer i prosjektet: 

1. Tidsplanen er ambisiøs med tanke på å sikre nødvendig eierskapp og involvering i organisasjonen. 

2. Fasen med kompetanseanalyse er kritisk for å kunne legge en strategi og planer som er treffsikre og 

langsiktige nok i neste fase. 

3. Det haster å få denne strategiske planen på plass for å kunne rekruttere inn nye stillinger (6 ledige 

stillinger skal lyses ut i 2016 når det er tatt en beslutning om hvilke fag- og kompetanseområder 

som skal prioriteres). 

For å håndtere disse utfordringene er det gjort følgende justeringer i opprinnelige planer: 

1. Revidert stillingsplan utsettes og blir en del av prosessen med evaluering av funksjonsanalysen 

2. En del av operasjonaliseringen og tiltaksplanarbeidet legges til implementeringsfasen. Det gjelder 

forvaltning og utvikling av dagens kompetansebeholdning. 

3. Fasen med kompetanseanalyse utvides til ultimo april (fra ultimo mars). 

Det betyr at styret vil få til behandling i juni: 

1. Kompetanse- og rekrutteringsstrategi for KHM 

2. Tiltaksplan for rekruttering/ anskaffelse 
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Tiltaksplanene for forvaltning og utvikling av dagens kompetansebeholdning legges til neste fase: 

implementering og operasjonalisering. Den fasen starter i juli og går ut desember 2016.  

Milepælsplanen er oppdatert på bakgrunn av justeringene nevnt ovenfor: 

 

Vedtaksforslag: 

Styret tar saken til orientering 
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