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VEDTA STRATEGISK KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPLAN FOR KHM 2016-2020 

Bakgrunn  

Ledelsen ved KHM har denne våren utviklet et forslag til strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan 2016-

2020. Saken har vært oppe til orientering i styret på møtet i februar, mars og mai.  

Planen er drøftet med ansatte i seksjonene og med de tillitsvalgte. 

Beskrivelse av saken 

KHM forelegger nå styret et forslag til overordnet strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan (2016-2020). 

Med denne planen er KHMs planverk komplett: 

 

Strategi 2020 er organisert som en matrise, der de ulike kapitlene belyser ulike perspektiver på museets 

samlede virksomhet. I arbeidet med planen har museet lagt spesiell vekt på å sikre at strategiene samlet 

ivaretar helhetsperspektivene i overordnede strategier. De ulike kapitlene i strategidokumentet griper 

dermed inn i hverandre, slik at ulike strategier og tiltak har konsekvenser for flere kapitler.  

Siste versjon av planen skal drøftes med de tillitsvalgte i forkant av styremøtet og resultatet av drøftingen 

blir framlagt i møtet.  

For å understøtte planen skal det utvikles mer konkrete tiltaksplaner for kompetansemobilisering, -utvikling 

og rekruttering (se forklaringen av begrepene under «tilnærming og metode» i planen).  



 2 

 

Museumsdirektøren har tidligere orientert styret om at tiltaksplanen for rekruttering også skal fremmes for 

styret i juni. Den har direktøren besluttet å utsette til neste styremøte da det viste seg at det ble for liten 

tid til fullgod behandling av denne planen. Ressursene ble prioritert inn mot å ferdigstille den overordnede 

planen.  

Gjennom arbeidet og prosessen med å diskutere overordnede strategier og tiltak, så har et høyt antall mer 

konkrete tiltak blitt identifisert og dokumentert. Dette materialet vil tas med videre i arbeidet med 

detaljerte tiltaksplaner, hvilket betyr at museet allerede har kommet godt på vei med å konkretisere de 

overordnede tiltakene. Det er dermed lagt et meget godt grunnlag for å fullføre tiltaksplanene til høsten.  

Forslag til vedtak 

Styret gir sin tilslutning til den fremlagte strategiske kompetanse- og rekrutteringsplanen med 
kommentarer og endringsforslag avgitt i møtet.  
 


