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UNVERSITETET I BERGEN 
Universitetsmuseet i Bergen 

_______________________      ______________________ 

Arkivkode:        Styresak: 9/2022 

Sak nr.:         Møtedato: 25.05.2022 

      ____________________________________________ 

Prosess for ny strategi for Universitetsmuseet for 2023–2030 

__________________________________________________________________________ 

  
Bakgrunn  
Universitetet i Bergen sin strategi «Kunnskap som former samfunnet» går ut i 2022. I den 
forbindelse skal både UiB og underliggende enheter utarbeide nye strategier for tidsrommet 
2023–2030 som skal gjenspeile institusjonens/enhetenes verdier, mål og planer. Ved 
Universitetsmuseet har vi to dokument som er relevante som bakgrunn i den forestående 
prosessen, «Universitetsmuseets forskningsstrategi 2016–2022» som nå går ut, og 
måldokumentet for Universitetsmuseet fra 2014 som omhandler både forskning, forvaltning 
og formidling. I hovedsak vil strategiarbeidet ved UM og UiB være parallelle prosesser hvor 
UMs strategi også vil sees i sammenheng med UiBs sentrale strategi.   
  
  
Prosess og arbeid  
I den innledende fasen ønsker ledelsen innspill fra alle avdelingene på et sett av spørsmål 
relatert til utarbeidelsen av UMs strategi. Sammen med skisse til prosess ble følgende 
spørsmål sendt ut til avdelingene 12. mai, med oppfordring om å legge opp til gode 
prosesser som involverer alle ansatte i strategiarbeidet: 
 

 På hvilken måte er UMs virksomhet viktig for at UiB skal oppfylle sine mål? 
 Hva er Universitetsmuseets (UMs) kjerneverdier?  
 Gi en beskrivelse av UMs oppdrag og mål for forskning, samlingsforvaltning og 

formidling. Beskriv virkemidler for å nå målene. Hvilke prioriteringer må gjøres for å 
nå målene?  

 Hvilke fagområder er spesielt viktige for UM? Og hva er begrunnelsen for dette?  
 Innenfor hvilke fagområder er vi, eller har vi et potensiale for å være, på et 

internasjonalt toppnivå? Og hva skal eventuelt til for å oppnå dette?  
 Hvordan kan vi koble kunnskap og kompetanse på tvers av avdelinger og 

fagtradisjoner?  
 Hvilke verdier er viktige for UM som arbeidsplass? 
 Hva skal kjennetegne kulturen ved UM?  
 Se vedlagt måldokument for UM fra 2014 og forskningsstrategien fra 2016. Nevn 

punkter som vil være de viktigste å ta med videre i en ny strategiplan. Er det noen 
punkter som bør tas bort?  
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Arbeidet med spørsmålene skal munne ut i en samlet tilbakemelding fra de ulike avdelingene 
innen 15. september.  
 
Dette skal følges opp med en foreløpig presentasjon som skal legges frem for de ansatte, og 
danne grunnlag for utarbeiding av en ny strategi.  
 
Museumsdirektøren vil lede strategiarbeidet sammen med prodekan og underdirektør. 
Strategiprosess er en viktig del av et levende universitetsdemokrati, og det legges opp til en 
åpen og inkluderende prosess som vi håper vil utløse engasjement og dialog. Arbeidet vil 
jevnlig bli lagt frem for ledergruppen og for styret til høsten. Det vil bli anledning til å komme 
med innspill i flere omganger; et utkast til nytt strategidokument vil bli sendt ut på høring og 
det vil bli arrangert allmøte om strategien i løpet av høsten. Arbeidet skal til slutt munne ut i 
en omforent strategi for hele UM som skal være et verdi- og retningsgivende dokument for 
årene 2023–2030. Det skal kunne brukes aktivt for å styrke profilen og identiteten til 
Universitetsmuseet, hvor vi legger langsiktige føringer og prioriteringer til grunn for 
aktiviteten.  
  
Vi legger opp til at endelig strategi behandles i Universitetsmuseets første styremøte i 2023.  
 
 
 

Forslag til vedtak: 

Styret for Universitetsmuseet i Bergen slutter seg til prosess for arbeidet med ny strategi for 
Universitetsmuseet 2023-2030 slik det er skissert i saksforelegget. 

 

 

 

 

 


