
KHMs funksjonsanalyse - overordnet organisasjonsstruktur og 

styringslinjer 
 

Den overordnede organisasjonsstruktur for det nye KHM fremgår av nedenstående modell. Det er 

følgende hovedelementer i denne: 

 

 En strategisk toppledelse bestående av 3 stillinger: museumsdirektøren, assisterende direktør (ny 

funksjon) og stabsleder (ny funksjon). 

 En administrasjon ledet av assisterende direktør. 

 Fire seksjoner (mot seks i den tidligere struktur), inndelt i nærmere spesifiserte avdelinger og 

grupper. 

 Tverrseksjonelle teams med nærmere spesifiserte arbeidsoppgaver. 

 To tverrfaglige «råd» med rådgivningsoppgaver både i forhold til toppledelse, seksjoner og 

ansatte: forskningsrådet og utstillingsrådet. 

 

I tillegg til den interne styringsstrukturen går det styringslinjer fra UiO/rektor og styret/styreleder til 

museumsdirektøren, jfr. Reglement for KHM og NHM. 

 
 

 
 

  



Sentralledelse 

Det har lenge vært erkjent som en utfordring at museets sentralledelse har vært for dårlig bemannet 

til å kunne følge opp det store antallet oppgaver som skal ivaretas oppover og nedover i 

organisasjonen med den kvalitet og effektivitet som er ønskelig, Det har det siste år vært prøvd ut en 

modell med tre personer i KHMs sentralledelse; erfaringene fra dette har vært gode. Det foreslås nå 

at modellen formaliseres og gjøres permanent. 

 

Det er gjort samlede vurderinger av roller, titler og ansvar blant de tre stillingene i sentralledelsen. 

Oppgavene til stillingen som KHMs øverste leder, museumsdirektøren, følger av «Reglement for KHM 

og NHM» og stillingens kunngjøringstekst: overordnet strategisk ledelse. For rollen som faglig 

stedfortreder gjøres det fremlegg om at stillingen etableres som en ny fast funksjon som assisterende 

museumsdirektør. Denne overtar også ledelsesansvaret for KHMs administrasjon og får i tillegg 

overordnet ansvar for hele porteføljen av oppgaver knyttet til oppfølging av Lov om Kulturminner. 

Avdelingsdirektøren får funksjonstittelen stabsleder, med hovedansvar for museumsutbygging, 

sikkerhet/beredskap, utredninger, dokumentasjon og prosjektledelse.  

 

Endringer er muliggjort gjennom sammenslåingen av de to arkeologiseksjonene ved at 

seksjonslederen for den ene av disse (Fornminneseksjonen) trer inn i rollen som assisterende 

direktør. Modellen innebærer altså ingen økning av stillingsvolumet. 

 

Seksjoner 

De nye seksjonene er Administrasjonen, Arkeologisk seksjon, Samlingsforvaltningsseksjonen og 

Publikumsseksjonen. Seksjonene kan inneholde avdelinger, fagtematiske grupper og prosjekter. En 

nøyere beskrivelse av seksjonenes sammensetning og oppgaver gis nedenfor. 

 

Avdelinger 

 selvstendig enhet innad i seksjoner der dette er hensiktsmessig for oppgavene som skal utføres 

 avdelingsleder har budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) og personalansvar 

 

Avdelinger er selvstendige enheter innad i seksjonene der dette ansees som hensiktsmessig av 

fagmessige årsaker, eller med begrunnelse i oppgavene avdelingen skal utføre. Avdelingsleder har 

budsjettdisponeringsmyndighet (BDM), personalansvar for alle i avdelingen og ansvar for oppfølging 

og levering i henhold til avdelingens portefølje og gitte prioriteringer. Avdelingsleders nærmeste 

overordnete er seksjonsleder. 

  

Grupper 

 fagtematiske enheter av permanent karakter 

 seksjonsleders stedfortreder er gruppekoordinator 

 

Grupper er fagtematiske enheter av permanent karakter. Der det er hensiktsmessig har gruppen en 

koordinator, for øvrig ivaretas dette av seksjonsleder. Budsjett og personalansvar for grupper ligger 

hos seksjonsleder. Seksjonsleders stedfortreder er gruppekoordinator. 

  

  



Tverrseksjonelle team 

 skal løse løpende driftsoppgaver som krever tverrseksjonell innsats 

 deltakere utpekes utfra nødvendig kompetanse 

 

Tverrseksjonelle team skal løse oppgaver av permanent karakter som krever samarbeid av personale 

på tvers av seksjonsstrukturen. Nærmeste leder utpeker teamdeltaker(e) til det aktuelle teamet og 

sørger for at den enkelte deltaker får avsatt tilstrekkelig med tid og ressurser til oppgaven. Hvert 

team skal ha en teamleder. Det er seksjonslederne med personalansvar for de aktuelle team-

medlemmene som avgjør hvilken av teamdeltakerne som skal være teamleder. Teamleder skal 

koordinere arbeidet i teamet.  

 

Prosjekter  

 oppgaver avgrenset i tid og med gitte ressursrammer 

 

Prosjekter omfatter alle arbeidsoppgaver som ikke er av permanent karakter, som er avgrenset i tid 

og i henhold til allokerte ressurser. Det omfatter både interne og eksterne prosjekter, med eller uten 

intern og/eller ekstern finansiering.  

 

  

Mer om seksjonene  

 

 



Administrasjonen består av nåværende avdelinger for økonomi og personal/drift med unntak av IT-enheten 

som er flyttet til Samlingsforvaltningsseksjonen. Det skal opprettes en såkalt prosjektdesk for å sikre at 

KHMs portefølje av prosjekter (forskningsprosjekter, forvaltningsprosjekter, utstillingsprosjekter mm) 

får den økonomisk/administrative støtte de trenger.  

Det er vurdert som hensiktsmessig at administrasjonen ikke splittes opp ytterligere. En optimalisering av 

kompetanse og stillingsressursene forutsetter god og enhetlig styring. Dette kan, med nåværende 

stillingsressurser, ikke oppnås uten at administrasjonen holdes samlet innen rammene av 

eksisterende organisatoriske enhet. Administrasjonen vil bli ledet av den nye assisterende direktør. 

«Koad» er betegnelsen på administrasjonens ledergruppe, bestående av ass.dir, de to 

avdelingslederne og rådgiver/lederassistent. 

 

 

 
Seksjonen består av tidligere Forminneseksjonen og Arkeologisk seksjon. En samlet arkeologisk fagseksjon vil 

sikre et enhetlig og helhetlig grunnlag for prioritering av arbeidsoppgaver og ressurser. Med dagens 

organisering gjøres det mye dobbeltarbeid mellom Forminneseksjonen og Arkeologisk seksjon. De to 

seksjonene konkurrerer ofte om de samme ressursene. En samordning vil bidra til å minske det interne 

byråkratiet. Det vil lette koordineringen av oppdrag og samarbeid både internt og eksternt. En samlet 

arkeologisk seksjon effektiviserer bruken av spisskompetanse og gir bedre muligheter for spesialisering. Et 

bedre samarbeid innad i det arkeologiske miljøet vil bidra til tettere faglige relasjoner, større faglig tyngde og 

en bevisstgjøring i forhold til nye samarbeidsmuligheter. 

 

Totalt vil en sammenslåing redusere det samlete behovet for administrative støttefunksjoner. Likeledes vil 

behovet for representasjon i interne og eksterne råd og utvalg reduseres. Utad vil et sterkt fagmiljø gjøre KHM 



enda mer interessant som samarbeidspartner. KHMs arkeologiske samlinger vil da i større grad kunne 

aktualiseres på den internasjonale, arkeologiske forskningsagenda. 

 

 
 

 

 
Seksjonen er en sammenstilling av tidligere Etnografisk seksjon og småfagene numismatikk og 

klassisk arkeologi (antikk) fra tidligere Arkeologisk seksjon. Etnografi, numismatikk og klassisk 

arkeologi er små fag ved Kulturhistorisk museum. En konsolidering i en seksjon vil styrke fagenes 

posisjon i organisasjonen. 

 

De etnografiske, numismatiske og klassiske museumssamlingene samler forskere med et omfattende 

internasjonalt forskernettverk innen respektive områder, og med inngående kjennskap til seksjonens 

samlinger.  En konsolidering av avdeling for etnografi og avdeling for mynt/antikk gir gode rammer 

for å realisere samlingenes faglige og forskningsmessige potensial. Det styrker mulighetene for 

etablering av nye felles faglige arenaer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Seksjonen består av tidligere Utstillings- og publikumsseksjonen minus utstillingsproduserende enhet. 

Gruppe for foto er flyttet hit fra tidligere Dokumentasjonsseksjonen. Avdeling for forretningsdrift 

ligger her pr. nå, men skal utredes for mulig plassering som et selskap under UiOs organisasjon for 

randsonevirksomhet («Unirand AS»). Dette kan tidligst skje fra 2014. 

 

Publikumsseksjonen skal ivareta museets utadrettede kommunikasjons - og informasjonsarbeid. Det 

inkluderer pressearbeid, nettsider, arrangementer, nettverksarbeid rettet mot ulike 

publikumsgrupper, markedsføring, og pedagogisk tilrettelegging for skoler og andre besøkende. 

Museets kompetanse innen fotografi ansees som et vesentlig bidrag til KHMs utadrettede profil. 

Seksjonens tilsatte er med sin kompetanse ressurspersoner for KHMs ulike prosjekter og aktiviteter. 

Seksjonens tilsatte forventes å bidra på KHMs nye ideutviklingsarenaer («røde rom»). 

  



 
 

Seksjonen består av tidligere Konserveringsseksjonen, deler av tidligere Dokumentasjonsseksjonen og 

enkelte funksjoner fra tidligere Utstillings- og publikumsseksjonen. Administrasjonens IT-enhet 

overføres også hit, med plassering i Gruppe for DigDok og arkiv. 

 

Seksjonens arbeid legger grunnlaget for KHMs utnyttelse av samlingenes kunnskapsgenererende 

potensiale til fulle. Seksjonen vil samle den vitenskapelig, teknisk og praktisk kompetanse som er en 

forutsetningen for at samlingene bevares best mulig, brukes og settes i spill i planene for museets 

nytenkende og kreative utvikling.  

Ved å samle disse tilsatte-gruppene i en seksjon kan deres interne faglighet og profesjonalitet 

ivaretas på en god måte. Samtidig legges det til rette for effektiv og konstruktiv bygging av team og 

arbeidsgrupper innenfor forskning, museumsarbeid, samlingsforvaltning og utstillingsvirksomhet -

både i og utenfor det kreative, ” røde rom”. Magasinene på Økern vil med dette som utgangspunkt 

kunne spille den rolle i museets daglige liv de har potensiale for, med åpning av samlinger og 

gjenstandsmateriale for forskning og bruk av øvrige tilsatte, og besøkende forskere.  

 

 


