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Strategi 2020  - Det målbare museum 

KHM-mål: Kulturhistorisk museum skal vite om museet utvikler seg på ønsket måte gjennom å etablere tydelige effektmål 

Effektmål Status 2016/17 Utdypinger/ forhold som virker inn på måloppnåelsen/ utviklingsretning 

Effektmål for det 
grensesprengende museum     

3 EU-prosjekter innen 2018, i snitt 2 EU-
prosjekter i planperioden 0 

Per i dag har vi ingen søknader inne. Det er dialog om 5-6 mulige søknader i løpet av 2018 hvor 
museet er tiltenkt rolle som vertsinstitusjon eller koordinator. Rutiner for å fange opp 
prosjektplaner jobbes med jf årsplan/ ledermøtesak som kommer.  

2 Fripro-prosjekter innen 2016, i snitt 2 
fripro-prosjekter i planperioden 2   

2 programutlysningsprosjekter innen 
2016, i snitt 2 slike prosjekter i 
planperioden 

3 (innen 
2017) 

I 2016 ble det sendt inn to søknader på programutlysninger (SAMKUL og SAMISK). Den ene gikk 
gjennom (SAMKUL v/Myhre). Forsking i fellesskap og ADED er også programutlysninger som vi 
har fra NFR 

15 stipendiatstillinger i snitt i perioden 
2015-2018 15?   

1,55 tellekantpoeng i stabilt snitt (over 
UiO snittet) 1,3 1,33 per 2016 

Målbar økning i nivå 2 publikasjoner 20 %  fra 13,5 i 2015 til 20% i 2016. 12 % i 2013, 4,2 %i 2014. 

Effektmål for læringsmuseet     

600 skoleklasser på årlig besøk 626 
2015: skole - undervisningsopplegg 686, Andre grupper   136, totalt - undervisningsopplegg 822 
2016:skole - undervisningsopplegg 626, Andre grupper   162, totalt - undervisningsopplegg 788 

3 nettbasert læringstilbud innen 2018 1,5 
Status er den samme som i 2016. Dokumentarfilmene i Vikingtiden Lever (både de to som 
eksisterer og den som plalegges) er det beste utgangspunktet vi har for å lage et nytt tilbud.  

Etablert undervisningspakke for feltarbeid 
innen 2017 

Ja, digitalt 
feltmuseum   
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Fire gjensidig forpliktende 
undervisningskurs ved UiO innen 2016 4 

2017: kulturminnevern, feltkurs, museologi (utstilling teori/praksis)og teknologi.Ikke noe 
forpliktende på materialitet, men under arbeid. 

Etablerte forskerskoletilbud i arkeologi og 
antropologi innen 2018 50 % arkeologi. Jobber videre sammen med andre universitetsmuseer 

10 studentutstillinger innen 2018 2 i året når ikke målet om 10 men har fast 2 i året 

70 prosent doktorgradsgjennomføring 
innen normert tid i perioden 2015-2018 0 % 

6 stipendiater har i perioden 2015-2018 levert avhandlinger for bedømming. 
3 stipendiater (50%) har levert avhandlingen til bedømming innen normert tid. 
2 av disse har ikke blitt godkjent. 
1 av disse avventer godkjenning. 
0% har så langt i perioden levert en godkjent avhandling innen normert tid. 

1 utmerkelse for KHM-doktorgrader innen 
2020 1 

2017: Ingunn Røstad fikk fra Kungl. Gustav Adolfs akademien. Hun er ansatt ved KHM, men tok 
doktorgraden ved IAKH, HF-fakultetet 

Effektmål for det 
samfunnsengasjerte museum     

3 nye utstillinger i året 100 % Langt over målet 7 i år 2017 (inkl. student) 

Kjerneutstilling i hele første etg. HM innen 
2018 50 % Forvandling og Kollaps 100 % i 2020 tidligst. Ikke i rute 

Objektarium etablert innen 2016 

kommer i 
2019 forsinket 

Eksperimentarium innen 2015 kom i 2016 levert i 2016 som dagt sist 

Interaktivt element i alle nye utstillinger 20 % gått ned etter å ha åpnet mange nye. Nesten 100 i alle nye, faste utstillinger 

Minst fire debattfremmende prosesser i 
media hvert år 7 

4 SENKU Gro Ween, 1 Nationalgalleriet, 1 forskerforum om humaniorameldingen, om Budda- 
Myanmar,  

Topp fem på UiOs webtrafikk nei nyansatte tiltrådte i 2017 

550 000 besøkende innen 2018 580 000   

20 % økning i besøk på VSH i 
vinterhalvåret innen 2016 12 % økning Økning i 2016. Høyere enn 12 %, men har ikke eksakte tall 

Ett interfakultært eller tverrinstitusjonelt 
formidlingsprosjekt innen 2016, fire innen 
2020 5 

Norgeshistorien på nett, Båstad-formidlingsprosjekt, MUV-prosjekt, Detectives of the past, 
Norark 



Arbeidsdokument 
 

 

Nasjonal, populærvitenskapelig nettportal 
i fast drift senest 2017 1 Norark 

Allmenn tilgang til relevante databaser 
over nett innen 2018 80 % 

Systemet er på plass. Litt mer arbeid igjen på å fylle systemene/databasene med innhold 
(kontinuerlig arbeid). Alle våre databarer er tilgjengegelig på nett. Det er et etterslep på 
registrering og publisering av enkeltfunn. Gjenstandsdatabasene er på plass, men det gjenstår 
mye på arkiv og utgravningsdokumentasjon (jf. ADED). ADED vil bidra til at vi har en løsning for 
publisering av utgravningsdokumentasjon. Utgravningsrapporter publiseres i DUO i dag.  
Spørsmål om tilgangen vi har nå god nok (jf. google-søk i materialet. Ønske om mer spesifikke 
søk, mer bildevisning) 

Gjennomføring av pilotprosjekt for 
internasjonalisering av brukegrensesnitt 
innen 2016. 100 % Gjøahavn - Amundsen 

GIS-plattform for søk i gjenstandbasen 
innen 2019 100 % 

Søk i interaktive kart er på plass, en førsteversjon. Kommer til å jobbe mer med dette innenfor 
ADED- prosjektet. Utvikling av tilleggsfunksjoner. Starter i 2018.  

Interaktivitet mellom KHMs baser og 
Askeladden innen 2020 75 % 

7-8000 poster i gjenstandsdatabasen har en Askeladd-ID. Gjenstår arbeid med å føre på enda 
flere poster med Askeladden ID i gjenstandsdatabasen. Har også en egen arbeidspakke i ADED 
som går på samkjøring mellom Riksantikvaren og museene om hvilken informasjon som skal 
lagres hvor. RA er i gang med å lage en løsning for å vise gjenstander fra unimus på sine 
nettsider. Målet vil nås i løpet av strategiperioden.  

Effektmål for det handlekraftige 
museum     
Ny finansieringsmodell etablert innen 
2016 nei under arbeid.  

30 % økning av eksterne forskningsmidler i 
perioden 2015-2020 uforandret 

Status per i dag er tilnærmet uforandret i forhold til 2015. 

Framforhandling av én sponsoravtale i 
året. 

1 i 2016, men 
ikke 1 i året har et pågående sponsorarbeid 

Prosjektportal i 2015 Ja Portalen er etablert, mangler noe arbeid på oppdatering og vedlikehold 

Dynamisk, digitalt oppgavekart etablert i 
2016 utgår Utgår pr. 2017. Erstattes av tiltak på profesjonell oppgaveplanlegging 
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Fungerende arbeids- og årsplanshierarki 
på plass innen 2016 80 % 

Arbeids- og årsplanshierarki er på plass, men det gjenstår noe arbeid på individuelle 
stillingsbeskrivelser og arbeidsplaner som henger sammen med årsplanstiltak.  

Full drift på Økern i 2015 forsinket Forsinket. Klart i 2018 

Nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i 2021 2022 blir klart i 2022 

Stortings- og departementsforankret 
løsning for KHM på Tullinløkka innen 2017 ligger godt an   

Effektmål for det gode museum     

95 % av alle ansettelser gjennom planlagt 
utlysning ca. 70% 

Positiv utvikling i retning av flere utlysninger og planlagte ansettelser. Strategisk kompetanse- og 
rekrutteringsplan har bidratt til god bemanningsplanlegging. Flere midlertidige stillinger lyses 
også ut og utsettes for konkurranse. Kommer tilbake med mer kvalitetssikrede tall i møtet. 

80 % måloppnåelse for individuelle 
arbeidsplaner innen 2017 60-80% Usikre tall her. Vanskelig å samle data på dette målet.  

KHM skal omtales på trykk internasjonalt 
som blant de mest kreative og nytenkende 
kulturhistoriske kunnskapsinstitusjonene i 
Europa Ja, deler HUMEVAL 

Museumsposisjonen skal være den mest 
ettertraktede posisjonen innen KHMs 
fagfelt delvis Vi er der innenfor noen fagområder.  

Sykefravær ned 20 % innen 2018 23,50 % 
Nedgang fra 5,75 i 2014 til 4,40 i 2016. UiOs gjennomsnitt for 2016 er 4,2% (egenmeldinger og 
sykemeldinger).  23,5 % nedgang fra 2014. 

Kjønnsbalanse i professorater innen 2020 
ved intern kompetansehevning 33 % 

6 mannlige professorer og 3 kvinnelige i dag. 9 menn i førsteamanuensisstillinger og 7 kvinner. 
For kjønnsbalanse (50-50) må 3 kvinner kvalifisere seg til professorstilling  innen 2020.UiOs mål 
er 40%. 

 


