
 
FUNKSJONSANALYSE, INKL. VISJON FOR KHM - PROSJEKT-/TIDSPLAN VÅR 2013  
(Versjon 25.01.13) 
 

Dato/frister Hendelse, oppgave, leveranse Ansvarlig Deltakere 

4. januar Frist innlevering av seksjonsrapportene Seksjonslederne  

Hele januar  
 
 
 

Utarbeidelse av disposisjon sluttrapport basert på 
seksjonsinnspillene. 
 
 

Prosjektleder (Karsten)  
 

Samarbeid og 
rådføring med 
prosjektgr. og Karl. 

5. februar Opplegg for diskusjonsmøter på tvers fastlegges. Forberedelse: 
prosjektgruppen. 

Ledergruppen (inkl. 
Idunn) 

11.-12. 
februar 

To-dagers seminar ledergruppen: avklarings- og 
prioriteringsdiskusjoner (utenbys), retningsgivende 
for videre arbeid med sluttrapport. Gjennomgang 
av visjon for KHM. 

Forberedelse: 
prosjektgruppen i 
samarbeid m/Rane og Karl 

Ledergruppen (inkl. 
Idunn) 

Februar Seminar(er) for diskusjon av problemstillinger på 
tvers, nye modeller for organisering og 
arbeidsdeling m.m. 

1. Ledergruppen fastlegger 
faglig 
opplegg/probl.stillinger;  
2. Prosjektgruppen lager 
opplegg for fasilitering 

Bred deltagelse fra 
de ulike involverte, 
div. konstellasjoner 
på tvers. 

15. februar Første styrebehandling (oppsummeringsdok) Prosjektgruppen/Karsten Styret 

27. og  
28. februar 

Lederutdanningsseminar (kan benyttes til 
diskusjoner om FU-analysen) 

  

1. mars Forslag til visjon, misjon og kjerneverdier sendes ut 
til khm-alle 

RAWI/KNI/Marit  

10. mars Første utkast til sluttrapport foreligger  Prosjektleder Rådføring/bistand 
underveis fra 
prosjektgruppen 

14. og  
15. mars 

Lederutdanningsseminar (kan benyttes til 
diskusjoner om FU-analysen) 

 Ledergruppen 
(inkl. Idunn) 

18.-19. mars Holdes av til mulige heldagsmøter  Ledergruppen (inkl. 
Idunn) 

22. mars Nytt utkast sluttrapport foreligger 
  

Prosjektleder Rådføring/bistand 
underveis fra 
prosjektgruppen 

22. mars Utkastet oversendes KHMs styre Prosjektleder  

25. mars -  
1. april 

Påskeferie   
 

2. april 
 

Forlenget ledermøte (10.00-16.00): Behandling av 
2. utkast - kommentarer, justeringer, konklusjoner 

Prosjektgruppen Ledergruppen + 
prosjektgruppen 

4. april Allmøte - rapportens hovedforslag presenteres og 
diskuteres. Presentasjon og diskusjon av visjon, 
misjon, kjerneverdier 

Innledning v/Rane, Karsten 
m.fl. 

Alle KHM-tilsatte 

5.- 18. april Arbeidet med rapporten sluttføres  Prosjektleder Rådføring/bistand 
underveis fra 
prosjektgruppen 

23. april Ny behandling ledergruppen Prosjektgruppen Ledergruppen + 
prosjektgruppen 

24. april Drøftings-/forhandlingsmøte med 
tjenestemannsorganisasjonene 

Rane, Karsten, Ingeborg KHM v/RW, KNI og 
IKAA og tj.org. 

26. april Utsending av sluttrapport til styret Marit, Karsten  

3. mai  Styrebehandling (pluss allmøte) Rane, Karsten, styreleder Styret 

3.-28. mai Videre intern bearbeiding av sluttrapporten - 
oppfølging av styrebehandling 3. mai 

Prosjektgruppen Ledergruppen + 
prosjektgruppen 



 

28. mai Sluttbehandling ledergruppen - endelig anbefaling 
overfor styret besluttes 

Rane, Karl, Karsten Ledergruppen + 
prosjektgruppen 

4. juni Endelig drøftings-/forhandlingsmøte med 
tjenestemannsorganisasjonene 

Rane, Karsten, Ingeborg KHM v/RW, KNI og 
IKAA og tj.org. 

7. juni Utsending av sluttrapport til styret Marit, Karsten  

14. juni Sluttbehandling styret (pluss allmøte) Rane, Karsten, styreleder Styret 

 
Forutsetninger og tilleggsinformasjon: 

 Møter i styringsgruppen (ledergruppen + tj.m.org.-repr.) holdes løpende under hele fase 2. 

 Seksjonslederne forutsettes å informere, drøfte og forankre i seksjonene underveis. 

 Informasjon om prosessen vil bli lagt ut løpende på FU-analysens intranettside. 

 Tjenestemannsorganisasjonene vil bli tilsendt de ulike versjonene av rapporten etter hvert som prosessen skrider frem, 
og kan be om info-/drøftingsmøter underveis i tillegg til det berammede hovedmøtet 24. april. 

 Ved behov kan det være aktuelt å søke råd/hjelp hos ekstern konsulent. 

 Tidsplanen er satt opp utfra hensynet til at museumsdirektøren er bortreist i hele januar og i perioden  
5.-19. april. 

 
Møter i prosjektgruppen og styringsgruppen vår 2013: 
Styringsgruppen: 
5. mars kl. 12.00-13.00 
2. april kl. 10.00-11.00 
23. april kl. 12.00-13.00 
28. mai kl. 12.00-13.00  *) 
*) Utkast sluttrapport behandles 
 
Prosjektgruppen: 
30. januar kl. 8.30 
18. februar kl. 13.00 
5. mars kl. 8.30 
20. mars kl. 8.30 
10. april kl. 8.30 
24. april kl. 8.30 
8. mai kl. 8.30 
22. mai kl. 8.30 
5. juni kl. 8.30 
 
 


