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Forord

Norsk Luftfartsmuseum skal utvikle seg i takt med tiden og våre omgivelser. Det betyr at 

vi som virksomhet må tilpasse oss endringer i rammevilkår og behov i samfunnet, noe som 

krever utvikling gjennom bevisste mål og satsinger. Ambisjonen i planperioden er å byg-

ge neste generasjons luftfartsmuseum. I perioden har museet ambisjoner om å ta en aktiv 

nasjonal rolle gjennom utvikling av et sterkt fagmiljø, attraktive utstillinger og dialog med 

samfunnet. 

Planen bygger på nasjonale føringer som fremkommer i tilsagnsbrev fra Kulturdeparte-

mentet og St.m. 49 Framtidas museum, samt en vurdering av Norsk Luftfartsmuseums 

muligheter og utfordringer fremover. 

Strategiplanen erstatter tidligere planer, og har hovedfokus på perioden mot 2020. Intens-

jonen med strategiplanen er å peke ut retning og ambisjonsnivå for videre utvikling av 

Norsk Luftfartsmuseum som konsern, og danne ramme for stiftelsens virksomhet og dat-

terselskap. 

Planen skal være levende og rulleres før endt planperiode. Den skal ikke være til hinder for 

satsinger på områder som ikke inngår i planen, dersom nye muligheter dukker opp og de er 

riktig å prioritere for å nå virksomhetens overordnede mål.

Strategien er utviklet gjennom en bred prosess i perioden november 2016 til mai 2017. 

Først i styreseminar i oktober 2016, og deretter gjennom en bred involveringsprosess hvor 

ledergruppen har ført an via egne arbeidsmøter kombinert med avdelingsvise møter. Det er 

også gjennomført to allmøter. I dette arbeidet har vi også benyttet ekstern prosessleder. 

Planen er vedtatt i styremøte den 30. mai 2017. 

Bodø, 30. mai 2017

Torbjørg Aalborg       Hanne Kristin Jakhelln

Styreleder       Direktør
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1. Om Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Luftfartsmuseum (NL) er en stiftelse som ble etablert i 1994 med nasjonalt ansvar for å 
forvalte luftfartshistorie. Virksomheten omfatter museal drift, herunder formidling, forvaltning, 
forskning og fornying av den norske luftfartshistorien. Bygninger og driften av disse, sammen 
med resepsjon, kafé, møterom og butikk, er organisert i det 100% eide datterselskapet Norsk 
Luftfartssenter Bodø as (NLSB). Museet har i tillegg et restaureringsverksted hvor Bodø 
Luftfartshistoriske forening har sin aktivitet. 

Viktige interessenter er stifterne, staten via Kulturdepartementet som gir årlige tilskudd 
og stiller krav til driften, samt publikum og ansatte. Museet har de siste år rundt 40 000 
besøkende pr år, bestående av barn og unge fra skoler og barnehager, familier, samt voksne 
individuelle besøkende eller grupper. Publikum kommer både fra regionen, fra landet som 
helhet og internasjonalt. NL er også arena for møter og konferanser, og har et populært 
kafetilbud. 

Norsk Luftfartsmuseum fremstår som en felles enhet bestående av NL, Luftforsvarsmuseet 
(LMU) og Avinor museum. NL formidler og forvalter på den måten både sivil og militær 
nasjonal luftfartshistorie, hvor utstillingen til Avinor er en integrert del det sivile galleriet og 
luftforsvarets del formidles i det militære galleriet. LMU og Avinor museum er leietakere i 
våre bygg. Samarbeidet ble etablert i 1995, og avtalene løper ut medio 2019. Det er av stor 
betydning for utøvelsen av NL sitt nasjonale mandat, at dette samarbeidet blir videreført og 
ytterligere forsterket gjennom tydeligere konsolidering. Denne strategien legger opp til at det 
blir ett enda tettere samarbeid mellom de tre museene som styrker ivaretaking av den samla 
luftfartshistorien. 

NL samarbeider tett med både Bodø kommune og Nordland fylkeskommunes kultursatsinger, 
spesielt mot barn- og unge. Vi er også sterkt engasjert i samarbeid innen reiselivsutvikling 
regionalt.
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2. Ståsted og utgangspunkt

I arbeidet med strategi er det vektlagt både generelle utviklingstrekk og mulige endringer i 
rammer for museumsdrift, samt en vurdering av ståstedet til NL i dag basert på en SWOT-
analyse.

2.1 Generelle utviklingstrekk for museer

Momenter som vil ha innflytelse på muligheter og utviklingsretning for NL er bl.a.:
• Departementet pålegger museer med statsstøtte å ha en plan for å øke egeninntekter, 
 som et supplement til offentlige tilskudd.
• Fokus på digitalisering av samlinger, for å bevare og tilgjengeliggjøre den for flere, også ut 
 over de fysisk besøkende – i retning av «det digitale museum».
• I en verden som flyter over av informasjon, øker betydningen av at museer er synlige, 
 relevante og troverdige i sin kommunikasjon.
• Internasjonale (ICOM) retningslinjer fra museumsdrift gir nye anbefalinger for drift og utvikling.
• Kvalitet i en museumsopplevelse er mer enn service. Dette må kombineres med faglig og 
 kvalitativt innhold, noe som stiller krav til museumsfaglig kompetanse, nyskaping og forskning.
• Økt bevisstgjøring av målgrupper for museer, fra tidligere fokus på generelt enkeltbesøkende 
 og skoleelever (DKS), til opplevelsesprodusent med fokus på mange ulike kundegrupper.
• Utvikling i retning av at kunden ønsker en mer selvstyrt opplevelse i «fremtidsmuseet».
• Økte krav til beredskap og sikkerhet.

2.2 NL sitt ståsted i dag

NL er det eneste museum i Norge som har et nasjonalt mandat til å formidle norsk 
luftfartshistorie. Forsvarsmuseet formidler også militærhistorie generelt. Kulturhistoriske 
luftfartsgjenstander kan også oppleves ved Forsvarets Flysamling Gardermoen og Flyhistorisk 
Museum Sola. 

Nedenfor angis en del fakta om NL pr. desember 2016:
• Samling bestående av 16300 gjenstander og 64000 fotografier.
• 10000 m2 utstillingslokale, noe som gjør oss til det største luftfartsmuseet i Norden.
• Samlet 26,4 årsverk i 2016. Av disse var det 22 fast ansatte, med en snittalder på ca. 47 år 
 og en gjennomsnittlig fartstid ved NL/NLSB på ca. 10 år. 4 medarbeidere har museumsfaglig
 utdanning.
• Besøkstall på 67-74000 de første to driftsår i 1994-95, og de siste årene omkring 40000. 
 I 2016 var det vel 33’ besøkende, noe som ble påvirket av ombygging av utstillingen med 
 stengt anlegg på sivil side.
• Økonomisk er årlige inntekter omkring kr. 34 mill., hvorav statlig tilskudd utgjør i underkant 
 av kr 13 mill. (ca. 35-37%). Egeninntekter står for resten av inntektene, som ekskl. leieinntekter 
 på bygget utgjør kr 5-6 mill. (ca. 15-17 %). Konsernet har en marginal drift, med et årsresultat 
 fra minus kr. 2-3 mill. til pluss 3 mill. Egenkapitalen er solid, samtidig som langsiktig gjeld er høy.
• Dagens leieavtale med Luftforsvarsmuseet og Avinor museum utløper medio 2019. Den sikrer  
 årlig dekning av faste kostnader med ca. kr 16 mill. knyttet til drift og vedlikehold av deler av 
 bygget. Deres husleie dekker nedbetaling og renter på lån, samt andel av driftskosnader 
 knyttet til anlegget. Ved utløp av leieperioden vil langsiktig gjeld være betydelig nedbetalt.

I arbeidet med å lage en SWOT-analyse for NL er det fremkommet en rekke momenter, både i 
dialog med styret, ansatte og ledergruppen. Nedenfor nevnes de mest sentrale. 
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SWOT analyse

Styrker:
- Nasjonal posisjon – formelt oppdrag, kombinasjon sivil og militært museum
- Samlingen – objektene
- Stabil økonomi gjennom driftstilskudd
- Har godt omdømme
- Organisering i to selskaper, noe som gir økt handlingsrom
- Brei og fleksibel kompetanse

Svakheter:
- Økonomiske rammevilkår setter begrensninger for utvikling
- Magasiner; utfordring med kapasitet og kvalitet, har etterslep på området
- Den militære luftfarten underkommuniseres 
- Mangel på felles mål og strategier, mangler planverk og faglige prosesser
- Manglende kunnskap innen luftfartsteknisk utvikling, fly mv.
- Behov for videre kompetanseutvikling 
- Evne til fornying og være relevant

Muligheter:
- Kald Krig-prosjektet
- Økt synlighet nasjonalt og internasjonalt
- Styrke strategiske allianser – samarbeid med andre museer i andre land mv. 
- Lokalmarked; potensielt flere besøkende
- Arena for ulike opplevelser på museet
- Generasjonsskifte i organisasjonen
- Utnytte organisasjonens kompetanse via samhandling og styrke egen kompetanse

Trusler:
- Samarbeidsavtaler utløper i 2019 
- Politiske rammebetingelser
- Lokale opplevelseskonkurrenter
- Turistnedgang – verdensøkonomi
- Vi blir utdatert, inkl. anlegget
- Uavklarte mål internt
- Greier vi å beholde posisjonen?
 
Fortrinn og sentrale utfordringer
De mest sentrale fortrinn til NL fremstår som:
- Vårt nasjonale mandat som museum.
- At vi både representerer sivil og militært luftfartshistorie. 
- Tre museer under samme tak.
- Ny utstilling – og godt omdømme.

De mest sentrale utfordringene synes å være:
– Samarbeidsavtaler med LMU og Avinor museum som utløper i 2019, 
 noe som både er sentralt for økonomi og museumsfaglig utvikling.
– Økonomiske rammevilkår for øvrig som gir begrensninger for ønsket utvikling
– Planverk må på plass og for å kunne se ting i sammenheng (strategi, fagplaner mv.)
– Samlingsforvaltningen må forbedres for å tilfredsstille museumsfaglige krav.
– Utviklingsorientert organisasjon, som er i stand til løpende fornying/utvikling.
– Ta en enda tydeligere nasjonal posisjon.
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3. Visjon, virksomhetside og mål

3.1 Vårt formål

Vedtektene regulerer det overordnede formålet til NL (§ 2): 

• «Samle inn og bevare materiale om norsk luftfartshistorie 
• Forestå forskning om norsk luftfartshistorie 
• Formidle kunnskap om, forståelse for og opplevelser av luftfartshistorien 
• Samarbeide med andre for å utvikle det luftfartshistoriske miljøet og internasjonale relasjoner. 
• Eie Norsk Luftfartssenter Bodø as.» 

Vedtektene til vårt datterselskap NLSB angir at:

• «Selskapets formål er å stå for planlegging, oppføring og drift av bygninger og anlegg som 
 dels leies ut til museumsvirksomhet og andre allmennyttige formål og dels drives ervervs-
 messig for å ivareta driften av den publikumsrettede virksomheten i overensstemmelse med 
 de faglige retningslinjer som til enhver tid gjelder for museumsvirksomheten. 
• Selskapet kan delta i andre selskaper. 
• Selskapet skal ikke dele ut utbytte.»

3.2 Vårt oppdrag

Vi har formulert vårt samfunnsoppdrag slik:

- Formidle norsk luftfarts rolle og betydning for mennesker og nasjoner.

Dette tar utgangspunkt i det oppdraget som NL har fått fra departement. 
I tilsagnsbrev for 2017 fremgår dette som statlige forventninger til oss som museum:

- «Museenes samfunnsrolle eller samfunnsoppdrag ligger i å utvikle og formidle kunnskap   
 om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser. I dette ligger stor faglig  
 frihet og samtidig utfordringer for museene i å definere hva som er relevant og viktig i et  
 samfunnsperspektiv. Dette er et faglig kjernespørsmål som museene løpende må vurdere og  
 konkretisere. 
- Museene skal ha en faglig fri stilling som gir handlingsrom for å stille kritiske spørsmål ved-
 rørende både fortid og nåtid. Dette forutsetter armlengdes avstand til offentlige myndigheter. 
- I et kontrastrikt og mangfoldig samfunn er det viktig å legge til rette for og fremme en stor  
 bredde av stemmer og tilbud. Kulturtilbud med offentlig støtte må derfor være allment tilgjen-
 gelige, slik at de som ønsker det, gis mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv. 
- Bevilgningen til museene skal bygge opp under det overordnede målet om å bidra til at alle  
 kan få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, å fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse,  
 samt å samle inn, bevare, dokumentere og formidle kulturarv. 

- Målene for bevilgningene til museum og visuell kunst er å legge til rette for at 
 • museene er aktuelle og profesjonelle og utøver en aktiv samfunnsrolle 
 • museene formidler kunnskap og opplevelse 
 • museenes samlinger sikres og bevares best mulig samt gjøres tilgjengelige 
 • museene forestår forskning og utvikler ny kunnskap 
 • visuelle kunstuttrykk skapes, formidles og blir etterspurt».

For NL betyr dette at vi skal gi alle tilgang til den kulturhistorie som vi forvalter på vegne av Norge. 
Vi vil vektlegge betydningen av norsk luftfart for folk og samfunn, også ut over landets grenser. 

3.3 Visjon

Vår visjon står fast som:  

Verdens beste luftfartsmuseum.

• Verdens – fordi vi er ambisiøse og tenker stort. 
• Beste – fremtidsrettet formidling som bidrar til gode opplevelser og ny innsikt.
• Luftfartsmuseum – fordi luftfartshistorien er vår kjernevirksomhet
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3.4 Virksomhetside

Vår virksomhetside:
 NL skal forvalte og tilgjengeliggjøre den norske sivile og militære 
 luftfartshistorien og dens betydning nasjonalt og internasjonalt.

Mer konkret betyr det at NL skal:
• Samle inn, bevare, dokumentere og sikre norsk luftfartshistorie.
• Forestå forskning og utvikling av ny kunnskap på området.
• Formidle kunnskap og opplevelser på en kvalitativ, relevant og tidsaktuell måte. 

Disse oppgavene delfinansieres vha. årlige statlige tilskudd. Vi er også myndighetspålagt å 
utnytte vårt eget inntektspotensial. Det skjer gjennom billettinntekter, bespisningstilbud, butikk 
og å benytte museet som arrangements- og møtearena i vid forstand.

Norsk Luftfartsmuseum formidler den totale luftfartshistorien. LMU har overordna 
ansvar for den militære utstillingen, og Avinor for sin del av den sivile utstillingen, samt 
Namsostårnet.  Begge har forvaltningsansvar for egne samlinger. Dette er per i dag ikke Norsk 
Luftfartsmuseums ansvar. 

3.5 Målsettinger

I arbeidet med å definere mål for strategiperioden, har vi drøftet ønsket utvikling i en 10-års 
periode. Nedenfor fremgår stikkord fra vårt felles ønskede fremtidsbilde mot 2026.

• Vi er senter for Kald Krig, og nasjonal hub for sivil og militær luftfartshistorie og -forskning.
• Vi er «reason to go» til Bodø. Kreativ og lekent sted. Kjent for utadrettet aktiviteter. 
• Internasjonalt anerkjent museum. Nasjonale og internasjonale samarbeidsallianser.
• Formidler til mellom 100.000-200.000 pr år via utstillinger, arrangement, Norseman, NFA 
 og digital formidling o.l.
• Betydelig økte egeninntekter i kroner, og tilskudd fra flere enn departementet.
• Vi er anerkjent for høy kvalitet og kompetanse på kjernedriften.
• Vi har på plass gode magasiner, arkiv, bibliotek, planverk mv. Digitalisering og tilgjengelig-
 gjøring av samling. 
Konkrete mål for strategiperioden mot 2020 er formulert slik:

Hovedmål i strategiperioden:

- Å befeste NL som det nasjonale tyngdepunktet for sivil og militær luftfartshistorie.

Det betyr at vi skal arbeide for at omverden «kommer til oss», basert på kjennskap og 
anerkjennelse av vår faglige og markedsmessige posisjon som nasjonalt luftfartsmuseum. NL 
skal være det nasjonale kompetansesenteret, det naturlige kontaktpunktet og et kraftsenter for 
forvaltning, formidling og utvikling innen sivil og militær luftfart. Dette fordrer:

• Kompetanse: At vi har høy og relevant kompetanse innen aktuelle områder, også Kald Krig. 
• Nettverk: At vi har et bredt nettverk og tillitsvekkende relasjoner til relevante myndigheter, 
 aktører og samarbeidspartnere, i Norge og internasjonalt.
• Synlighet: At NL er synlig på relevante arena og i media, nasjonalt og internasjonalt.
• At det faglige samarbeidet med LMU og Avinor museum videreføres og forsterkes slik at 
 helheten i luftfartshistorien ivaretas.

Delmål i strategiperioden:

1) Vi skal ha styrkede rammevilkår.
 – Langsiktige samarbeidsavtaler mellom de tre museene
 – Kommunal og fylkeskommunal medfinansiering er på plass
 – Økte egeninntekter

2) Vi skal være et nasjonalt attraktivt og relevant museum, med en tydelig samfunnsrolle. 

 – Med kunnskapsbasert formidling som gir gode opplevelser for et bredt publikum. 
  • Oppdaterte utstillinger – både faste og temporære
  • Nye formidlingsopplegg og øvrig formidling basert på forskning og ny kunnskap
  • Har etablert digital formidling

 – Med forsvarlig forvaltning av bygninger, magasiner og samlinger.
  • Sikringsplan er utarbeidet og implementert
  • Gode oppbevaringsforhold for samlingene
  • Kontroll på og oversikt over samlingene

 – Som er en aktiv forskningsinstitusjon innen norsk luftfartshistorie.
  • Er senter for forskning på norsk luftfartshistorie, sivil og militær
  • Er senter for forskning på Kald Krig historie i Norge 

3) Vi skal være anerkjent og synlig som det nasjonale luftfartsmuseet
 – Aktiv deltakelse i nasjonale nettverk. 
 – Også fysisk tilstedeværelse nasjonalt.
 – Økt nasjonal synlighet.

4) Vi skal være en innovativ og lærende organisasjon.
 – Med relevant og fremtidsrettet kompetanse.
 – Har gjennomført nødvendig organisasjonsutvikling.
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4. Verdigrunnlag

Vårt verdigrunnlag uttrykker holdninger og atferd som vi i NL skal strekke oss for å etterleve. 
Disse skal bidra til at vi oppfyller vårt oppdrag og visjon, og videreutvikler vår 
organisasjonskultur i  strategiperioden. 

Våre verdier er:
• Engasjerende
– Som betyr at vi byr på det beste vi har og er. 
 Vi er relevante, kompetente, involverer, aktiviserer og utfordrer for gode opplevelser  
 og ny innsikt.

• Nyskapende
– Som betyr at vi er åpne, fremtidsrettede og utfordrer det etablerte. 
 Det finnes grenser for hva vi kan få til. De grensene skal vi flytte sammen!

• Troverdig
– Som betyr at vi er sannferdige, til å stole på og gjør ting skikkelig.

Disse verdiene er retningsgivende for medarbeidere, ledere og styret. 
De gjelder både for vår samhandling internt og vår opptreden eksternt.

Hovedmål: Befeste NL som det 
nasjonale tyngdepunktet for militær og sivil luftfartshistorie.

Delmål: 1)
Styrkede 
økonomiske 
rammevilkår.

Delmål: 2)
Nasjonalt attraktivt og relevant 
museum med en tydelig samfunnsrolle.
• Kunnskapsbasert formidling og gode
 opplevelser for et bredt publikum
• Forsvarlig forvaltning av bygg, 
 magasiner, samlinger
• Aktiv forskningsinstitusjon

Delmål: 3)
Anerkjent og 
synlig nasjonalt.

Delmål: 4)
Innovativ 
og lærende 
organisasjon.

Visjon: Verdens beste luftfartsmuseum.

Handlingsplan med årlige tiltak pr satsingsområde

Museumsfaglig 
utvikling

Nasjonal 
posisjon

Organisasjons-
utvikling

Økonomiske
rammevilkår

5. Satsingsområder og strategier

For å nå mål i perioden, er det pekt ut fire områder som vi skal ha hovedfokus på. 
 1. Økonomiske rammevilkår
 2. Museumsfaglig utvikling
 3. Nasjonal posisjon
 4. Organisasjonsutvikling

Hvordan vi vil arbeide innenfor disse satsingsområdene, er beskrevet gjennom mål og 
delstrategier nedenfor. Disse delstrategier tilpasses ut fra erfaringer og behov ved rullering 
av strategien.  

En årlig handlingsplan beskriver hvordan strategien skal operasjonaliseres i konkrete tiltak på 
årsbasis. Den er et vedlegg til selve strategidokumentet.

Det er utarbeidet måleindikatorer for hvordan vi skal dokumentere at tiltak og satsinger 
gir effekt.

Sammenhengen mellom satsingsområder og målbilde illustreres slik:



16 17

5.1  Økonomiske rammevilkår

Mål: NL skal ha styrkede økonomiske rammevilkår.

Resultat skal være:

 - Langsiktige samarbeidsavtaler mellom de tre museene
 - Kommunal og fylkeskommunal medfinansiering er positivt avklart
 - Økte egeninntekter

Delstrategier:
• Sikre bedre økonomiske betingelser gjennom tilskudd og strategisk samarbeid
 o Fornye faglig og økonomisk samarbeidsavtale med Forsvarsdepartementet/LMU og 
  Avinor museum.
 o Aktiv dialog med Bodø Kommune og Nordland Fylkeskommune om økonomiske 
  forhold og faglige samarbeid.
 o Vurdere mulig prosjektfinansiering og sponsorsamarbeid.

• Videreutvikle museet som kommersiell arena, og tenke dekningsbidrag.
 o Fokus på lønnsomhet, herunder revidere pris og rabatter for billetter og arrangement.
 o Satse på store events og større konferanser på dagtid. 
 o Oppgradering av auditoriet, Karlsens bar og kafé.

• Jobbe aktivt mot økt publikumsbesøk og publikumsutvikling.
 o Styrke markedsføringen av den nye utstillingen og utnytte potensialet som ligger der.
 o Definere og prioritere målgrupper. Utarbeide aktivitets- og markedsplan.
 o Utvikle produkter og tilbud som gir gjenbesøk og tiltrekker seg nye besøksgrupper. 

• Styrke samarbeidet med lokale aktører.
 o Videreutvikle samarbeidet med Newton Flight Academy (NFA) om felles 
  produktutvikling.
 o Utvikle kreative partnerskap med relevante aktører innen reiseliv/opplevelse. 
  Herunder Hurtigruten, cruisemarkedet, Nordlandsmuseet, Bodø Spektrum m.fl.
 o Styrke samarbeide med frivillige organisasjoner og miljø.
  
5.2 Museumsfaglig utvikling

Mål: Vi skal være et nasjonalt attraktivt og relevant museum, som har en tydelig samfunnsrolle;

 - med kunnskapsbasert formidling og gode opplevelser for et bredt publikum,
 - med forsvarlig forvaltning av bygninger, magasiner og samlinger,
 - som er en aktiv forskningsinstitusjon innen norsk luftfartshistorie.

Resultat:

 - Formidling: Oppdaterte utstillinger. Nye formidlingsopplegg og øvrig formidling basert 
  på forskning og ny kunnskap. Har etablert digital formidling.
 - Forvaltning: Sikringsplan er utarbeidet og implementert. Gode oppbevaringsforhold for 
  samlingene. Kontroll på og oversikt over samlingene.
 - Forskning: Er senter for forskning på norsk luftfartshistorie, sivil og militær. Er senter for 
  forskning på Kald Krig historie i Norge. 

Delstrategier:
Utarbeide fagplaner som er «levende» og oppdateres og rulleres.
 o Ferdigstille planverket for godkjenning og sener rullering. Prioritert er plan for 
  formidling, samlingsforvaltning, forskningsplan. I tillegg markedsplan, 
  vedlikeholdsplan og It-plan. 

Utvikle Kald Krig-konseptet basert på KUDs oppdrag.
 o Utarbeide forprosjekt og deretter hovedprosjekt for Kald Krig satsingen.
 o Påvirkning og relasjonsbygging mot aktuelle aktører og partnere.

Bredt formidlingstilbud
 o Nye undervisningstilbud i samarbeid mellom formidlings- og forvaltningsavdelingen
 o Egenproduserte utstillinger og nye formidlingsopplegg. Videreutvikle «skoletilbud».
  Versjon 2.0 av «Vi flyr!». Videreutvikle «Go to gate», gruppetilbud. Aktiviteter i museet
 o Digital formidling. Bl.a. «utstillinger» på web, aktivt bruk av sosiale medier for å nå 
  nye målgrupper, bruk av apper mv. Utstilling med interaktive elementer

Styrke samlingsforvaltningen
 o Ta igjen etterslep etter ny utstilling, og bedre lagrings- og magasinforholdene
 o Videreføre arbeidet med digitalisering av samlinger, og digitale system for overvåkning
 o Samhandling for å utnytte potensialet i digitale fagsystemer

Forskning/kunnskapsproduksjon.
 o Forskningsbasert formidling – forske for nye utstillinger
 o Utvikle ny kunnskap i samarbeid med andre forskningsmiljø, herunder Kald Krig
 o Hospitantprogram – læring av andre fagmiljø og museum. Forskningsstipendiat

Bidra til videreutvikling av militær utstilling.

Skape bedre sammenheng mellom FFFF.
 o Formidling skal i større grad forankres i Forskning og Forvaltning - og vis versa
 o Faglige møteplasser og faglig organisering
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5.3 Nasjonal posisjon

Mål: Vi er anerkjent og synlig som det nasjonale luftfartsmuseet.

Resultat:
- Aktiv deltakelse i nasjonale nettverk 
- Også fysisk tilstedeværelse nasjonalt
- Økt nasjonal synlighet 

Delstrategier:
Lede og være aktiv i relevante nasjonale nettverk.
 o Ta tydeligere grep om ansvaret for «Nettverk for luftfartshistorie», og arrangere 
  nettverkstreff
 o Avklare prosjekt «Nav for Kald Krig historie», utvikle nettverk innen Kald Krig historie
 o Samarbeid med andre museer/kulturinstitusjoner om felles digitale fagsystemer 
  og aktuelle felles tjenester

Formidling på et nasjonalt plan, i god samhandling med markedsføring og forskning.
 o Tidsskriftet «Flyhistorie», artikler, fagseminar
 o Være relevant som faglig møteplass. Større arrangement, events og nasjonale seminar
 o Bædi & Børdi; app for barn, digital formidling

Være mer tilstede nasjonalt.
 o Aktivt bruk av Norseman på aktuelle arena og flyshow i inn- og utland
 o Delta med undervisningsopplegg også på andre nasjonale arenaer
 o Utarbeide digitale formidlingsformer som når publikum nasjonalt og internasjonalt

Målrettet medie- og informasjonsstrategi. 
 o Utvikle og gjennomføre medie- og informasjonsstrategi, som posisjonerer og 
  synliggjør oss som nasjonalt fagmiljø og hub
 o Jevnlige omdømme og kundetilfredshetsmålinger
 o Delta i og på faglige relevante arenaer nasjonalt og internasjonalt
  
5.4 Organisasjonsutvikling

Mål: Vi skal være en innovativ og lærende organisasjon.

Resultat:
 - Relevant og fremtidsrettet kompetanse
 - Gjennomført organisasjonsutvikling

Delstrategier:
Kompetanseutvikling.
 o Kartlegging og bedre benyttelse av eksisterende kompetanse
 o Planer for kompetanseutvikling hos medarbeidere
 o Kompetansetiltak og – deling innen bl.a. prosjektledelse, 
  it-systemer/SharePoint, ledelse, fagkunnskap innen luftfart, Kald Krig, 
  opplevelsesdesign, interaktive medier mv.
 o Målrettet rekruttering relatert til kompetansebehov

Riktig organisering ut fra oppgaver.
 o Ferdig stillingsbeskrivelsene
 o Ny organisering

Utvikling av et godt og inkluderende arbeidsmiljø, forbedret internkommunikasjon.
 o Økt samarbeid på tvers av avdelinger, herunder prosjekt som arbeidsform
 o Flere felles faglige møtepunkter
 o Etablere en «verdikommisjon» for å forankre våre verdier i praktisk handling
 o Sosiale tiltak

Gode støtte- og styringssystemer.
 o Personalhåndbok og tilhørende rutiner
 o Sikre effektiv bruk av de systemer som vi har
 o Videreutvikle it-systemer og rutiner for god styring av drift, bygg og anlegg mv.
 o Felles styringssystemer for de tre museene
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6. Gjennomføring og oppfølging av strategien

6.1 Fra ord til handling – tiltak, ansvar og ressurser

For å lykkes med strategien er det avgjørende at vi gjør ord til handling gjennom konkrete tiltak 
som bidrar til utvikling innen de prioriterte satsingsområdene. 
Det er laget en handlingsplan med tiltak innen hvert av satsingsområdene. Her fremgår tiltak/
prosjekt, ansvarlig internt hos oss, viktige medspillere (internt/eksternt) og fremdriftsplan. 
På denne måten er gjennomføring av strategien delegert til nøkkelpersoner som har relevant 
kompetanse, og som gis myndighet og ansvar for utføring av vedtatte tiltak/prosjekter. 
Handlingsplanen utvikles for 1 år av gangen.

Ressurser for gjennomføring er knyttet til:
 - Riktig kompetanse
 - Økonomi/finansiering av tiltak/prosjekter
 - Tilstrekkelig tid/kapasitet

Strategiplanen har en kopling mot budsjett hos NL. Handlingsplan rulleres i forkant av den årlige 
budsjettprosessen, og langsiktige budsjetter ses i lys av satsinger i strategiplanen. Tiltak som har 
innvirkning på LMU og Avinor skal implementeres i deres årlige utviklingsplaner. 

6.2 Oppfølging og rullering av strategien

Strategien for NL skal følges opp ved at:
 - Styret behandler årlig rullering/revisjon av gjeldende strategi, neste gang høsten 2018
 - Handlingsplan, med tilhørende virksomhetsplaner, utvikles årlig og godkjennes 
  av styret – normalt på senhøsten
 - Direktør og ledergruppen er hovedansvarlig for gjennomføring av vedtatt strategi.   
 Status, resultater og avvik rapporteres løpende i ledermøter og jevnlig til styret
 - Ansatte involveres i tiltak, og informeres via avdelingsmøter og fellesmøter.
  Som en del av oppfølgingen av effekter av strategiarbeidet vil vi måle utviklingen 
  av prioriterte resultatindikatorer innen hver av de fire satsingsområdene

6.3 Kritiske suksessfaktorer

For å lykkes med gjennomføring av strategien må vi ha ekstra fokus på:
 - At vi oppnår bedre rammevilkår/bedre økonomi 
 - At vi som ledere og organisasjon har strategisk fokus – kombinert med drift
 - Organisasjonens kapasitet og evne til å drifte parallelt med utvikling 
  Vi må tenke «smart» og effektivisere der vi kan. Prioritere og også velge «bort».
 - At mål og satsinger er forankret i hele organisasjonen slik at alle drar i samme retning
 - Vi må alle ha mot til å tørre å satse og gå i gang med dette
 - At vi som organisasjon er utviklings- og endringsorientert.

I sum betyr dette at vi må ha evne til å omstille oss i takt med endringer i våre omgivelser. 
Dette stiller krav til både organisasjon, systemer og oss som enkeltmennesker. 
Vi må ha en bedriftskultur som gir rom for dialog, utvikling og vekst internt, og vi leve etter våre 
verdier ved å være engasjerende, nyskapende og troverdig.
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7. Vår strategi - oppsummert

Strategi for NL i perioden er oppsummert i figuren til høyre. Øverst finner vi visjon som 
utrykker vår langsiktige og overordnede hensikt med vår virksomhet. Deretter er vår 
virksomhetside  konkretisert med hva vi skal levere. Våre verdier skal bidra til at vi forsterker en 
felles og hensiktsmessig kultur internt. Mål beskriver ambisjonsnivået i perioden, og våre fire 
satsingsområder viser hva vi vil prioritere å arbeide med for å oppnå målene. 

Utgangspunktet er vårt samfunnsoppdrag med å formidle norsk luftfarts rolle og betydning for 
mennesker og nasjoner.

Handlingsplanen er et eget dokument som viser hvordan strategien er operasjonalisert i 
konkrete tiltak og utviklingsprosjekter. Den første planen gjelder for høsten 2017 og hele 2018. 

I denne første perioden ønsker vi å prioritere 
 1) Ta igjen etterslep etter arbeid med ny sivil utstilling, 
 2) Etablere planer som i dag er «flaskehals» for videre utvikling,
 3) Arbeid med prioriterte utviklingsprosjekter.
 4) Forhandle frem nye samarbeids- og leieavtaler. 

Parallelt med dette vil vi prioriterte tiltak innen organisasjonsutvikling løpe.
Strategien skal ikke være statisk. Den uttrykker en ønsket utviklingsretning gitt det vi vet i dag. 
Ved større endringer i rammer, kundebehov eller lignende, vil strategien bli justert.
Strategien forutsetter videreføring av samarbeidsavtalen med LMU og Avinor museum.

Visjon:
Verdens beste 

luftfartsmuseum.

Virksomhetsidé:
NL skal forvalte, utvikle og

 tilgjengeliggjøre den norske
 sivile og militære luftfartshistorien 

og dens betydning for Norge.

Verdier:
Engasjerende. Nyskapende. Troverdig.

Mål:
Hovedmål: 

Befeste NL som det nasjonale tyngdepunktet
 for militær og sivil luftfartshistorie.

Delmål: 
Vi har styrkede rammevilkår. Vi har et nasjonalt attraktivt 

og relevant museum, med en tydelig samfunnsrolle. Vi er anerkjent 
og synlig nasjonalt. Vi er en innovativ og lærende organisasjon.

Satsingsområder:

1. Økn. rammevilkår 
• Sikre bedre økonomiske 

betingelser via tilskudd 
og samarbeidsavtaler

• Museet som komersiell
arena – tenke lønnsomt

• Øke publikumsbesøk

• Styrke samarbeid med
NFA, reiseliv, frivillige m.fl.

2. Museumsfaglig utvikling
• Fagplaner som er “levende” og brukes

• Utvikle Kald Krig-konseptet

• Bredt formidlingstilbud, også digitalt

• Styrke samlingsforvaltningen

• Økt forskning/kunnskapsproduksjon

• Bidra i utviklingen av militær utstilling

• Bedre sammenheng mellom FFFF

3. Nasjonal posisjon
• Aktiv i nasjonale nettverk

• Formidling nasjonalt

• Også fysisk tilstede-
  værelse nasjonalt
  (bl.a. Norseman)

• Medie- og info.strategi

4. Org. utvikling
• Kompetanseutvikling

• Riktig organisering
  ut fra oppgaver

• Inkluderende arbeidsmiljø
  god internkommunikasjon

• Gode støtte- og
  styringssystemer
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