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Kulturhistorisk museum 



Kulturhistorisk museums 
hovedprioriteringer 

• For planperioden 2017-2019 vil KHM ha et særlig fokus på følgende åtte tema:  
• 1) Vikingtidsmuseet  

–  prosjekt nybygg, Saving Oseberg, vikingtidsforskning, økt formidlingsvirksomhet, styrket 
kommunikasjonsfokus 

• 2) Strategisk forskningsutvikling 
– EU-prosjekter, Horizon 2020 

• 3) Globalt samlingsansvar  
– repatriering, digitalisering/internasjonalisering 

• 4) Kommunikasjon og digitale media  
– kommunikasjonsstrategi, sosiale media, nettsatsing 

• 5) Tullinløkka  
– visjonen for området, fornying av utstillinger i Historisk museum, skoletilbud og publikumsarrangementer 

• 6) Nye lokaler Økern  
– flytting, magasinutvikling, Revita-oppfølging, revisjon middelaldersamlingen 

• 7) Evaluering av Funksjonsanalysen og omorganiseringen av museet 
• 8) Strukturelle utfordringene i KHMs økonomi  

– langsiktig, bærekraftig finansieringsmodell.   

 
Oppfølgingene av disse områdene er konkretisert i KHM-årsplans ulike tiltak under planens fem 
tematiske hovedkapitler i del B. Del A svarer ut UiOs årsplan 

 



Årsplansmatrise 
Tiltak  

1) Vikingtidsmuseet  
2) Strategisk 

forskningsutvikling  
3) Globalt samlingsansvar  4) Kommunikasjon og digitale media  5) Tullinløkkavisjonen  6) Nye lokaler Økern  

7) Evaluering av 

Funksjonsanalysen  

8) Bærekraftig 

finansieringsmodell  

Tiltak 1: Oppfølging av KHMs 

overordnede forsknings- og 

utstillingsstrategi 

1c 1c, d 1b 1a 

Tiltak 2: Strategiske 

forskningssatsinger,  2a, b, c, d, e 

Tiltak 3: Styrke 

undervisningssamarbeidet 

mellom KHM og aktuelle UiO-

institutter. 
3a, b, c, d 

Tiltak 4: Videreutvikle KHMs 

formidlingstilbud til 

skoleverket   
4b 4b, c 4a, b, c, d, e 4b 

Tiltak 5: Fornying av 

Kulturhistorisk museums 

utstillingsprofil 
5g 5d, e, i 5a, c, f, h 5a, b, c 

Tiltak 6: Kommunikasjon og 

samfunnskontakt 6b 6a, b, c 

Tiltak 7: Forvaltning, bevaring 

og sikring av KHMs samlinger 

7.1d 7.1a, b, c, g, h – 7.3a, b, c 7.2a, b, c, d, e 7.1d, f 7.1e 

Tiltak 8: Styrking av KHMs 

økonomiske grunnlag. 

8d, e 8a, b, c, d, e 

Tiltak 9: Administrative 

utviklingstiltak -  
  

9a, b, c, d, e, f, g, h 

Tiltak 10: Nytt 

Vikingtidsmuseum på Bygdøy 

-  
10a, b, c, d 10c 10a, b 10c 10d 

Tiltak 11: Arealdisponering, 

ombygginger, sikring og 

fysiske rammebetingelser 

11d 11c 11a 11b 

Tiltak 12: Oppfølging av KHMs 

arbeidsmiljøundersøkelse 

12a, b 

Tiltak 13: Sikkerhet og 

beredskap - - - - - - - - 



UiO Årsplan 2017-2019 

Utdanning 
• Aktivitet 1a: 

– Implementere program for mottak av nytilsatte, herunder ph.d.-
studenter (jf. tiltak 9f-II i del B).   

• Aktivitet 1b: 
– Evaluere rutiner for oppfølging av ph.d.-studenter (jf. tiltak 9f i 

del B). 

• Aktivitet 2: 
– Konsolidere studietilbud i museologi i samarbeid med IKOS/HF - 

arrangere emnet «Utstillingsproduksjon - teori og praksis» innen 
masterprogrammet Museologi og kulturarv.  Videreutvikle 
kursene som studentaktive og praksisnære studieformer 
gjennom bruk av KHMs «Røde sone» (jf. tiltak 3b i del B). 

 



UiO Årsplan 2017-2019 

Forskning 
• Aktivitet 3a: 

– Kartlegging og utvelgelse av miljøer og kandidater for en målrettet satsing på 
utvikling av prosjekter innen ERC og Horizon 2020. Kompetansebygging og 
ressursallokering for styrking av grunnlaget for utvikling av prosjektsøknader 
med potensiale til å oppnå støtte (jf. tiltak 2a i del B). 

• Aktivitet 3b: 
– Bruk av professor II-stillinger som redskap for strategisk forskningsutvikling, og 

i arbeidet med generering av nye prosjektsøknader. 
• Aktivitet 3c: 

– Etablering av globalt samlingsansvar som grunnlag for internasjonale 
forskningssatsinger. Utarbeide overordnet strategi for søknadsprosess mot 
H2020, arrangere oppstartworkshop og bygge opp nettverk og kompetanse (jf. 
tiltak 1b i del B). 

• Aktivitet 4: 
– Prosessforbedring og kvalitetssikring av rekrutteringsprosessen (jf. tiltak 9f i 

del B).  



UiO Årsplan 2017-2019 

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 
• Aktivitet 5: 

– Styrke museenes posisjon som tverrfaglig arena (jf. tiltak 5 og 6 i 
del B). 

• Aktivitet 6a: 
– Arbeide for økt synliggjøring av UiOs Norden satsning gjennom 

bruk av museet som utstillingsflate og arena for samfunnsdialog 
(jf. tiltak 5 og 6 i del B).  

• Aktivitet 6b: 
– Synliggjøre innovasjonskomponenten i dokumentasjons- og 

forskningsprosjektet Saving Oseberg med tanke på en 
internasjonal utmerkelse innen 2019 (jf. tiltak 2e og 7.3a i del B).    

 



Resultatindikatorer med ambisjon 2018 – Strategi 2020 

Indikatorer med konsekvenser for finansieringen  

Resultat  

2011 

Resultat  

2012 

Resultat 

2013 

  

Resultat 

2014 

  

  

Resultat 

2015 

  

Ambisjon  

2019 

Publikasjonspoeng pr vitensk. årsverk 1,85 1,50 1,49 1,42 1,11 1,55 

Publikasjonspoeng 79,3 65,2 68,8 64 50 74 

Vitenskapelige årsverk 43 43 46 45 45 48 

NFR-tildeling pr vitensk. årsverk  (i 1000) 48 108 98 130 214 125 

  

NFR-tildeling (i 1000) 
2 057 4 633 4 494 5 834 9 643  6000 

EU-tildeling pr vitensk. årsverk   (i 1000) 25 14 16 -7 2 83 

EU-tildeling 1 089 589 742 -294 68 
  

4000 



Vurdering av gjennomføring av 
årsplan 2016-2018  

 
Gjennomføringen av tiltakene i årsplanen går i hovedsak som planlagt. For museet 
er det en særlig utfordring å innfri forventningen om god uttelling på EU-
prosjekter. Aktivitetsnivået i organisasjonen er meget høyt, samtidig med at 
bemanningen for øyeblikket er redusert, hvilket bidrar til at det ikke er blitt satt av 
nok ressurser til denne satsningen.  
Museet justerer strategien sin med tiltak mot forskergruppene og bedre 
karriereplanlegging. Innfasingen av ledige stillinger er styrt av den nye Strategisk 
kompetanse- og rekrutteringsplanen som ble ferdigstilt i sommer og der tiltakene 
inkludert rekruttering, er under ferdigstillelse. 
I årsplansammenheng må de tre store bygg/infrastrukturprosjektene nevnes. 
Ferdigstillingen av Økern er kraftig forsinket i henhold til opprinnelig plan. Dette 
har fått konsekvenser for måloppnåelse på revisjon og flytting av samlingene. 
Arbeidet med en helhetlig plan for Tullinløkka har kommet et godt stykke videre. 
Museet er særlig fornøyd med en ambisiøs, men realistisk, plan for fornying av 1. 
etg. i Historisk museum. Planleggingen av det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy går 
etter planen. Fra høsten 2016 frem til ferdig bygg vil prosjektet i økende grad legge 
beslag på museets ressurser.  



Økonomi 

KHMs økonomiske situasjon er markant forbedret: 
• Økt ekstern inntjening 
• Stram ansettelsespolitikk 
• Løsning av underkapasiteten i kulturminne-

forvaltningen  
• Sikret finansiering av Saving Oseberg fase II.  

 

Fra underskudd til balanse: 
• Planlagt mindreforbruk for å få kontroll over 

økonomien 
• Utsatt aktivitet som følge av underbemanning 
• Oppbemanning fra 2017 i henhold til Strategisk 

kompetanse- og bemanningsplan 
 



Økonomi 
De strukturelle svakheten i KHMs økonomi er ikke løst:   

• Stor avhengighet av ekstern inntjening 
• Sårbar økonomi fordi den er så markedsavhengig 
• Ubalanse mellom fastlønnsvolum og driftsmidler i grunnbevilgning 

og oppgaveportefølje 
• Mer av eksterne inntekter bør føres tilbake til utadrettet 

virksomhet 

Handlingsregel: 
• Museet holder seg til målformuleringen i strategi 2020 
• Holder bemanningen innenfor stillingsvolumet fra 2014 (+ 

stillinger øremerket underkapasitet i kulturminneforvaltningen)  
• Balanse mellom rekruttering og naturlig avgang fra 2019 
• Økningen i ekstern inntjening brukes utelukkende til prosjekter og 

drift 
• Langsiktig avsetning til internprosjekter med vekt på formidling 

 



Trelokasjonsmodellen er rammene for 
KHMs arealstrategi 

Modellen har vitalisert museet og skapt viktige byggeprosjekter som 
VTM på Bygdøy og bedret ivaretakelsen av HM 
• Museene er ikke prioritert for vedlikehold over mange år. Nå har 

trenden snudd.  
• Avgjørende med tanke på at museet skal prioritere de gode 

publikumsopplevelsene  
Vanskelig å tolke signalene fra UiOs styre mht til museenes portefølje 
og plass på UiO 
 - Sterkt ønske om at UiO skal prioritere utadrettet 
 aktivitet og formidling 
 - Sterk kritisk til at det skal være kostnader forbundet med 
 dette 
 - Universitetets gamle bygninger og museumsvirksomhet 
 tenderer å slås sammen til et problem for UiOs 
 kjerneoppgaver. Dette er uryddig argumentert.  



Økern  

• Ferdigstilling av magasin- kontor- og laboratorier sommeren 
2017 – flere år etter planen 

• Økern er en midlertidig løsning men vil gi forsvarlig 
samlingsforvaltning i et middels langt perspektiv 

• Viktig at UiO holder fokus på en langsiktig løsning med 
samme gode standard   

• Flytting til Økern muliggjør en helt nødvendig flytting av 
200 års samlingstilvekst fra HM til Økern. En forutsetning 
for forsvarlig samlingsforvaltning  
– Vil kreve store ressurser 
– Tydeliggjør behovet for en videreføring av Revita-initiativet 
– Uheldig koordinering av Økern-prosjektet mot Revita-satsningen 

har bidratt til at Revita-satsingen ikke har fungert optimalt 

 
 



Historisk museum 

• Utstillingene i liten grad fornyet siden 1995 
– Stort behov for oppdatering og fornying 

• Ny utstillingsvisjon  
– Kjerneutstilling, Objektarium, Eksperimentarium, skiftende 

utstillinger 
– Bygger opp økonomiske styrke for å realisere 

utstillingsvisjonen, basert på billettinntekter 
– Rendyrking av HM som publikumslokaler 

• Utstillinger, skoletjenester, service og arenaer 
• (Fjerner administrasjon, samlingsforvaltning og forskning) 

• Avgjørende grep for å styrke rollen som samfunnsaktør 
og UiOs kontaktflate mot omverdenen  

 

 



Historisk museum  

• Bygningen er i meget dårlig stand på grunn av 
manglende vedlikehold 

• Utfordring å sikre rehabilitering av HM samtidig 
som det skal drives museums- og 
utstillingsaktivitet i bygget.  Viktig å sirke 
kontinuerlig drift  

• Kritisk at UiO lykkes med et helhetsgrep som 
skaper hensiktsmessige løsninger for vedlikehold 
og for museumsdriften. God og gjensidig 
forpliktende dialog med EA er en forutsetning  



Vikingtidsmuseet Bygdøy 

• KHMs viktigste byggeprosjekt 
– Satser på å skape økt interesse for Vikingskipshuset 

samtidig som nytt bygg skal forberedes 
• Filmprosjektet Vikingtiden lever 

• Aktiv markedsføring av museet og filmene  

– Planlegging og realisering av nybygget har meget høy 
prioritet på museet og bidrar til nedprioritering og      
–skalering av andre oppgaver  

– Bortfall av billettinntekter  i byggeperioden – 
Forutsetter at dette dekkes over prosjektbudsjettet. 
Ønsker UiOs støtte til å lykkes med dette 



Vikingtidsmuseet Bygdøy 

• Kostnader til nye utstillinger 

– Må ha snarlig dialog om strategi for å løse dette 

• Finansiering gjennom sponsormidler og gaver 

– KHM ønsker å satse på få men gode 
sponsorforbindelser.  

– Kontinuerlig dialog med UiO om strategi og vilkår  



Faglige prioriteringer og 
kompetanseutvikling 

• Med tunge satsinger på bygg, 
forvaltningsoppgaver og utstillinger er det 
utfordrende å innfri godt på 
forskningsambisjoner 
– Synkende publikasjonsrate 
– Manglende suksess i EU 
– Utfordringer med å få godt samspill mellom eget 

forskningsråd, seksjonslederne, forskergruppene og 
satsingsområder 

– Utfordrende å skape dynamikk i forskergruppene 
– Forskerstøtte uavklart med UiO 



Tiltak  

• Individuell vurdering av kvalifikasjoner mht til 
posisjonering mot 

– EU 

– NFR 

– Publisering  

– Utenlandsopphold 

• Bedre institusjonsforankring av søknader 

•  Avklare UiOs bidrag til forskerstøtte 



Avveininger 

• Funksjonsanalysen og omorganiseringen av museet har vektlagt 
tverrfaglig samarbeid. Museet videreutvikler dette i større grad på 
grunnlag av konkrete prosjektideer. Fører til større ekstern kontakt og 
virksomhet.  

• Utfordrende balanse å sikre prosjektutvikling på egne krefter versus åpne 
for å knytte eksterne prosjektutviklere til museet.  

• Balansen mellom kjerneoppgavene forskning, forvaltning og formidling 
– Gitt dagens bemanning og ressursnivå må de tre virksomhetene balanseres 

mot hverandre 
• Museets forskningsvirksomhet er i stor grad fornuftsbegrunnelsen for 

Universitetsmuseene 
• Samlingsforvaltningen er en oppgave som ikke kan velges bort eller avvikles  
• Forskning og samlingsforvaltning henger nøye sammen og er en viktig ryggrad i den 

empiriske forskningen ved UiO 

– Samtidig en klar forventing til museet både fra KD og fra UiO/UiO-styret, at 
KHM skal levere godt på utadrettet virksomhet 
• Budskapet fra UiO-styret må være avklart på dette punktet 
• God formidling krever også god infrastruktur og gode bygg 


