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Rapportering om resultater (resultatindikatorer og 

gjennomføring av årsplan 2017-2019) 

 

Resultatindikatorene  

 

Gi en vurdering av enhetens oppnådde resultater og utviklingstrekk: 

KHM har som mål å ha et gjennomsnitt på publikasjonspoeng pr vitenskapeligårsverk på 1,55. 

Pr i dag ligger vi under dette måltallet, men 2016 viste en forbedring av resultatet og prognosen 

for 2017 tyder på en positiv utvikling. Særlig positivt for 2017 er tilbakemeldinger om en 

økning i nivå 2-publikasjoner. 

Tildeling for EU ligger langt under KHMs forventninger (4 000), og det er på dette området 

museet har svakest resultatoppnåelse. Det er iverksatt tiltak for å forbedre resultatene, noe som 

vil bli mer utførlig beskrevet nedenfor.  

Resultatoppnåelsen på NFR-tildeling er omtrent som forventet. Museet har potensial for å 

overoppfylle egne måltall (6 000), men ønsker isteden å satse sterkere på EU-tildelinger. 

Svakere måloppnåelse enn forutsatt for resultatindikatorene kan til en viss grad forklares med 

en krevende portefølje innen forvaltning, formidling og ikke minst byggesaker.  

 

Utdanning 

Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på høyt internasjonalt nivå som 
tiltrekker seg dyktige og motiverte studenter. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke 
kvaliteten i utdanningene. Studentene skal møte et godt læringsmiljø og få god oppfølging fra 
studiestart og videre i utdanningen.  

Gjennom bedre koordinering av støttevirksomheten kan UiO utnytte både faglig, administrativ 
og teknisk kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede lærings- og vurderingsformer. 
Etablering av gode samarbeidsarenaer med arbeids- og næringslivet skal bidra til å styrke 
utdanningenes arbeidslivsrelevans.  

Det vil være et særlig fokus på etablering av studietilbud innenfor de tverrfakultære satsingene 
UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden.  

KHM

Resultater 

UiO totalt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Publikasjonspoeng per vit.årsverk 1,32 0,82 1,85 1,50 1,50 1,35 1,18 1,36 1,77

EU-tildeling volum 0 2 155 615 589 742 -295 68 868           173 930

NFR-tildeling  volum 3 148 3 676 2 057 4 633 4 494 5 834 9 643 5 330        887 935

Resultater 
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Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå1: 

Tiltak 1:  
Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg og mottak.  
 Fakultetene har bidratt til erfaringsdeling og spredning av god praksis.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019:  

 Frafallet etter to semester er redusert.  
 Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i programevalueringene.  
 Økt andel bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.  

 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

Tiltaket er klart avgrenset ved KHM, da vi ikke har egne studenter på bachelor og masternivå. Vi 

har derimot to konkrete tiltak rettet mot museets ph.d.-studenter; det ene omhandler 

implementering av program for mottak av nytilsatte; det andre omhandler en evaluering av 

stipendiatordningen ved museet, herunder rutinene for oppfølging av ph.d.-studenter. Det 

første er gjennomført våren 2017, mens evalueringen gjennomføres høsten 2017.  

Gi en vurdering av:  

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene 

- i hvilken grad forventede resultater for 2017 vil nås 

Begge tiltakene er knyttet til målet om økt andel studenter som gjennomfører på normert tid. 

Det er etablert gode rutiner for mottak av studenter. Effekten av tiltaket er at de raskt settes i 

stand til å fungere i stillingen og føler seg ivaretatt. Forventet resultat for 2017 er slik sett 

oppnådd. Ved å foreta en evaluering av stipendiatordningen ved museet håper vi at kunne 

identifisere kritiske faktorer av betydning for gjennomføringstiden og iverksette tiltak rettet 

mot disse. Evalueringen sluttføres høsten 2017, men effekter forventes først mot slutten av 

planperioden.  

Tiltak 2: 
Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017:  

 Økt andel digital eksamen.  

                                                      
1
 Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter. 
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Forventede resultater ved utgangen av 2019:  

 Fakultetene har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.    

 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

Tiltak er klart avgrenset for KHM, da vi ikke har egne studenter. KHM har derimot avtaler med 

ulike HF- og SV-institutter om undervisningssamarbeid. De fleste avtalene har behov for 

revisjon og videreutvikling i inneværende planperiode. På lengre sikt er KHMs mål et samlet 

undervisningstilbud mot fakultetene som er godt tilpasset KHMs fagportefølje og hvor museets 

og de aktuelle instituttenes kompetanse kan utnyttes komplementært.   

KHM har en særskilt avtale med IAKH, HF knyttet til bidrag i arkeologisk feltundervisning. 

Museets bidrag er særlig rettet mot kulturminneforvaltning, digital datainnsamling og 

feltmetodikk. KHM har også en særskilt avtale for deltakelse i masterprogrammet «Museologi 

og kulturarv» ved IKOS, HF, hvor det er inkludert en fire måneders praksisperiode ved KHM for 

en av masterstudentene. KHM vil i inneværende planperiode gjennomgå samtlige avtaler med 

sikte på styrking av det faglige og strategiske grunnlaget for samarbeid. De to konkrete 

samarbeidene som er nevnt ovenfor har en innretning med klar arbeidslivsrelevans.   

Gi en vurdering av: 

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene 

- i hvilken grad forventede resultater for 2017 vil nås 

KHM har bidratt med undervisning i kulturminneforvaltning og på arkeologisk feltkurs ved 

IAKH. 

Studentene ved IKOS får gjennom emnet «Utstillingsproduksjon – teori og praksis» et aktivt og 

praksisnært møte med KHMs kjernevirksomhet. Målet for 2017 om å konsolidere dette 

samarbeidet er nådd. Gjennom årlige studentutstillinger vil KHMs rolle som UiOs og 

studentenes eget museum styrkes.  

Forskning 

UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeids-
partner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og 
internasjonale arenaer.  

Prioriteringene skal bidra til at UiO kan bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å 
være robuste og faglig sterke over tid, og bidrar aktivt i internasjonale nettverk.  Dette krever at 
UiO sikrer god og profesjonell rekruttering av internasjonalt ledende forskere, samt tilrette-
legger for god oppfølging og skaper gode karriereveier for ph.d-kandidater og postdoktorer.  

For bedre å støtte opp under søknadsprosesser og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en 
hensiktsmessig organisering av det administrative støtteapparatet for forskningsmiljøene.  

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de tverrfakultære satsingene UiO:Livsvitenskap, 
UiO:Energi og UiO:Norden.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 
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Tiltak 3:  
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.  
 
Forventede resultater for perioden 2017-2019:  

 Årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i Horisont 
2020.  

 Økning i antall søknader og gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 
2020.  

 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

I KHMs strategi 2020 er det angitt konkrete forskningsmål. Det er på det rene at museets 

ambisjoner er høyere enn faktisk måloppnåelse. Tiltak for å øke porteføljen av EU-finansierte 

prosjekter er derfor gitt høy prioritet i inneværende planperiode. Tiltak rettet direkte mot 

ansatte er blant annet karriere- og CV-analyser, individuell oppfølging av søknadsplaner og 

styrket forskerstøtte. Bruk av professor II-stillinger skal også vurderes.  

KHM har en særskilt satsning på vikingtid. Forskergruppen er sterkt involvert i Prosjekt nytt 

vikingtidsmuseum, og da særskilt i utvikling av dette som internasjonal forskningsarena.  

KHM skal i 2017 etablere forskningsprosjektet Saving Oseberg II: «Fra Lab til Pilot 2017-2019».  

KHM har etablert en satsning på Globalt samlingsansvar, hvor første fase omhandler 

digitalisering, internasjonal tilgjengeliggjøring av data og etablering av internasjonale 

forskernettverk.  

 

Gi en vurdering av: 

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene 

- i hvilken grad forventede resultater for 2017 vil nås 

Tiltak rettet mot individuell karriereplanlegging er under utvikling, og består av tre hovedgrep: 

i) Karriereavklaring ved rekruttering, ii) samarbeid om professoropprykk mellom seksjonsleder 

og ansatt og iii) utredning av god ordning for utenlandsopphold.  

Forskerstøtten er styrket med en stilling fra våren 2017. Den nye forskningsrådgiveren vil 

gjennomføre hospitering ved SV-fakultetet og i LOS vinter 2018 for å høste erfaring om 

prosjektutvikling og prosjektsøknader rettet mot EU.  

Tilsetting av ny professor II foretas høsten 2017 etter at museet fikk tilkjent strategiske 

forskningsmidler fra UiO.  

Prosjektet Saving Oseberg fase II er etablert.  

KHM hadde konkrete mål om innsending av tre EU-prosjekter, tre NFR-søknader og en målbar 

økning av nivå 2-publikasjoner for 2017. Det har i 2017 vært en markert økning i nivå 2-

publisering. Det er sendt inn 9 søknader mot NFR, men ingen mot EU. Søknadsprofilen 

understreker behovet for et tydeligere institusjonelt grep på søknadsstrategiene.  
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Tiltak 4:  
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 
Forventede resultater innen 1. april 2017:  

 Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger.   
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer raskere tilsetting.  
 Identifisere og utbedre virksomhetsovergripende hindringer for en forbedret 

rekrutteringsprosess.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte, 
samt skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for å nå dette målet.  

 Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.  
 
 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

Kartleggingen av rekrutteringstid ble fullført sommeren 2016. Rekrutteringstid for 

vitenskapelige stillinger ved KHM har variert, men ligger i gjennomsnitt på 9 måneder. 

Kartleggingen viste at KHM ikke bruker spesielt lang tid, men at det er forenklingsmuligheter 

som ikke er benyttet og at det er rom for mer effektiv ressursbruk. Av funn og 

forbedringsområder kan nevnes: klargjøring av roller og ansvar i rekrutteringsprosessen, bedre 

planlegging, styrking av administratorrollen gjennom opplæring og oppfølging, mer 

administrative støtte i prosessen, tidspunkt for nedsetting av sakkyndig komite og økt bruk av 

innstillingskomiteer.  

Gi en vurdering av: 

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene 

- i hvilken grad forventede resultater for 2017 vil nås 

KHM har innfridd angitte resultatmål for 2017. Implementeringen av rutiner i forhold til 

forbedringsområder er godt i gang. Det er mulig å redusere gjennomsnittlig rekrutteringstid 

noe, men for vår del er det viktigere å få etablert en rekrutteringsprosess som totalt sett er 

mindre ressurskrevende for institusjonen enn tilfellet er i dag. Det er her vi vil ha hovedfokus i 

påfølgende år.  

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 
Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at forskningsbasert kunnskap preger samfunnet 
og møter det 21. århundrets store samfunnsutfordringer. UiO skal formidle kunnskap og ny 
innsikt gjennom aktiv dialog og samarbeid. Dette betyr blant annet å kommunisere våre 
strategiske tverrfaglige satsinger, toppforskningsmiljøer og forskningsbaserte utdanninger. 

Et felles innovasjonsløft skal bidra til at innovasjonskraften i UiOs fagmiljøer styrkes og 
innovasjonsarbeidet synliggjøres. UiO skal utarbeide et felles begrepsapparat, og legge til rette 
for bedre samspill mellom relevante satsinger og aktører. Konkrete tiltak skal utarbeides for økt 
innovasjon innen forskning, utdanning og formidling.  
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:  
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Tiltak 5:  
Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, og 
sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og 
toppforskningsmiljøer.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 En bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår og kan utnyttes i de 
forskjellige fagene.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Forankre samarbeid med næringslivet og sikre målbar, økt aktivitet ved alle fakulteter. 
 Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap fra UiO i form av produkter, 

aktiviteter og tjenester.  
 Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensiale og økt verdiskaping. 
 Styrket utdanningstilbud både som særskilte tilbud i innovasjon og entreprenørskap og 

integrert i øvrige utdanninger.  
 
 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført: 

KHM har i 2017 blitt partner i et tverrfaglig forskningsprosjekt under UiO:Livsvitenskap. 

KHM er partner i en tverrfaglig søknad under UiO:Norden.  

I tillegg vil vi trekker frem vårt arbeid med prosjekter for fornying av museets utstillingsprofil. 

Fornyingen skal skape utstillinger som gir innovative perspektiver på aktuelle 

samfunnsutfordringer og markere museet som en tydelig og aktiv samfunnsaktør. Publikum 

skal merke at et besøk på museet både gir ny kunnskap om historien og nye perspektiver på 

samtiden.   

Gi en vurdering av: 

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene 

- i hvilken grad forventede resultater for 2017 vil nås 

En av to søknader mot UiOs tverrfaglige satsninger er innvilget og en er til vurdering.  

KHM har i 2017 åpnet en ny kjerneutstilling (Kollaps) og fire temporære utstillinger. 

Kjerneutstillingen er anmeldt i tidsskriftet «Kunstkritikk», hvilket er svært uvanlig for 

kulturhistoriske utstillinger. Utstillingen på Bygdøy er omtalt i en rekke nyhetskanaler, 

inkludert NTB, og har fått meget god omtale på Trip Advisor. De temporære utstillingene i 

Historisk museum er omtalt i flere nyhetskanaler, størst oppmerksomhet fikk utstillingen Art of 

Fiction der Orhan Pamuk selv sto for åpningen av utstillingen.     

Tiltak 6:  
UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos 
prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom aktiv 
dialog og samfunnskontakt. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som attraktive og innovative for relevante 
forskere.  
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 Nettsidene til UiOs satsinger og toppforskningsmiljøer skal holde god kvalitet og være 
tilpasset norske og internasjonale målgrupper. 

 Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra 
egne toppforskningsmiljøer. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som den ledende leverandøren av relevant 
og ny kunnskap om energi, Norden og livsvitenskap. 

 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som Norges ledende universitet på 
grunnforskning av fremragende kvalitet, og forskningsbasert utdanning. 

 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

KHM har startet opp to aktiviteter av relevans for dette tiltaket. Det er utarbeidet en søknad til 

UiO:Norden med en tydelig utstillingskomponent. Flere av museets utstillinger i 2017 har 

tydelig adressert samfunnsaktuelle temaer som klimaendringer, «post-truth phenomenon» og 

museenes rolle i virkelighetsproduksjon.  

Prosjektet Saving Oseberg ble vurdert for European Association of Archaeologists Heritage 

Prize 2017, men nådde ikke opp ved denne anledning. KHM vil derimot fortsette arbeidet med å 

synliggjøre innovasjonskomponenten i dette dokumentasjons- og forskningsprosjektet.     

Gi en vurdering av: 

- oppnådde resultater og effekter av tiltakene 

- i hvilken grad forventede resultater for 2017 vil nås 

KHM er tilfreds med oppnådde resultater knyttet til samfunnskontakt. En uventet anerkjennelse 

av et langvarig prosjekt ved KHM skal likevel nevnes særskilt. Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes 

fikk en bevilgning på 10 mill. kr. ved revidert nasjonalbudsjett. Tildelingen kan forstås som en 

politisk anerkjennelse for arbeidet med aktiv dialog og samfunnskontakt mellom et 

fremragende forskningsmiljø og lokalt nærings- og kulturliv.   

 

Enhetens egne tiltak  

KHM legger stor vekt på å skape et tydelig og forutsigbart rammeverk for driften av museet. 
Dette er forankret i et overordnet og helhetlig planverk med varighet til 2020. Museet etablerte 
i 2016 en årsplansmal som skal sikre at det er en nær sammenheng mellom overordnede 
strategiske mål og konkrete årsplanstiltak. Dette er strukturert gjennom styrets vedtak av 
strategiske tema og saker som skal gis et særskilt fokus i gjeldende planperiode.    
 
Etter KHM-styrets behandling av hovedsaker for 2016-2017, ble følgende punkter nedfelt i 
KHMs årsplan for 2017-2019: 

1) Vikingtidsmuseet - prosjekt nybygg, Saving Oseberg, vikingtidsforskning, økt 

formidlingsvirksomhet, styrket kommunikasjonsfokus  

2) Strategisk forskningsutvikling- EU-prosjekter, Horizon 2020 

3) Globalt samlingsansvar - repatriering, digitalisering og internasjonalisering 

4) Kommunikasjon og digitale media - kommunikasjonsstrategi, sosiale media, nettsatsing 

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

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

middelaldersamlingen 

7) Evaluering av organisasjonsmodell som oppfølging av Funksjonsanalysen 

8) KHMs finansieringsmodell – dialog med UiO sentralt om utvikling av en langsiktig, 

bærekraftig finansieringsmodell. 

Tiltak knyttet til punktene 1 til 3 er allerede omtalt ovenfor. Punkt 4 er svart ut gjennom 

etablering av ny kommunikasjonsgruppe ved museet. Punkt 5 er omtalt ovenfor hva angår 

fornying av utstillingsprofil i Historisk museum. KHM er i nær dialog med UiO-ledelsen og EA 

om videre utvikling av Tullinløkka. Punkt 6 vil realiseres fra 2018. Punkt 7 er i prosess og 

rapport fra evalueringen av museets organisasjonsmodell etter Funksjonsanalysen skal 

foreligge ved årsskifte. Punkt 8 regnes som avklart, og ble omtalt i ledelsesvurderingen for 

første tertial 2017. 

   


