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SAK S 13/13 FUNKSJONSANALYSE (FA) FOR KHM - ENDELIG BEHANDLING 

 

Museumsdirektøren fremlegger herved sluttrapport for arbeidet med KHMs funksjonsanalyse 

(FA). Rapportens ulike vedlegg, herunder bemanningsplanen, er en viktig del av dokumentets 

helhet. 

KHMs styre hadde en innledende behandling av saken på sitt møte 3. mai 2013. På grunnlag av 

saksdokumenter om funksjonsanalysens filosofi/kunnskapsmodell og om forslaget til ny 

organisasjonsstruktur, hadde styret en innledende drøfting om både FA-analysens hovedprinsipper 

og om enkeltpunkter i rapporten. Det ble utarbeidet et eget referat fra styrets drøftinger. Dette 

følger som eget saksvedlegg. Det har etter styremøtet 3. mai også vært holdt to drøftingsmøter med 

UiOs tjenestemannsorganisasjoner. Referater fra disse møter, 23.05.13 og 04.06.13, er vedlagt 

saken. 

Foreliggende sluttrapport har i perioden fra forrige styremøte til i dag vært gjennom flere runder 

med revisjoner og bearbeidinger. Disse har bygget på styrets og tjenestemannsorganisasjonenes 

merknader, men avspeiler også løpende diskusjoner i KHMs ledergruppe,  kommentarer gitt på 

allmøte m.v. 

Det vil i arbeidet med et omfattende kultur- og organisasjonsendringsprosjekt som FA-prosessen 

har vært, alltid være slik at kompromisser må inngås og praktiske tilpasninger foretas. I tillegg vil  

både økonomiske, fysiske og formelle rammebetingelser virke inn på handlingsrommet. Det er 

likevel museumsdirektørens klare overbevisning at den samlede pakke av ny kunnskapspolitikk og 

organisatoriske grep som fremlegges i foreliggende FA-rapport, gir det best mulige helhetlige svar 

på museets hovedutfordringer som det i nåværende situasjon er mulig å formulere. 

FA-rapportens hovedbolker 

For å få et bilde av rapportens helhet vil det beste inntak til teksten være å lese den samlet fra 

begynnelse til slutt. Som leseveiledning, og som redskap for strukturering av styrets drøftinger, gis 

det likevel en kort tematisk oppsummering av rapportens hovedbolker: 

 Kunnskapsmodell, visjon, filosofi – funksjonsanalysens grunnlag: kap. 1 og 5. 

 Mandat, prosess, organisering av arbeidet: kap. 3 og 4. 

 Rapportens ledelsesfilosofi: kap. 6.1 
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 Overordnet organisasjonsstruktur, organisasjonskartet og de ulike elementene i dette - 

seksjoner, avdelinger, grupper, teams og prosjekter: kap. 6.2-6.8 

 Forskning, formidling og forvaltning, «de tre F’er», forskningsrådet og utstillingsrådet: kap. 

7, 8 og 9. 

 Organiseringen av de enkelte seksjoner, beskrivelse av seksjonenes oppgaver og ansvar: 

kap. 10. 

 Funksjons- og bemanningsplanen (inkl. vedlegg: bemanningsplan), stillinger og 

stillingsbehov, kompetansebehov: kap. 11. 

 Økonomisk-administrative konsekvenser, fysiske rammebetingelser: kap. 12-14 

 Implementering og evaluering: kap. 15 og 16. 

 

Kategorier av endringer 

De viktigste kategorier av endringer FA-analysen vil innebære, kan konkretiseres og oppsummeres 

i følgende punkter: 

 

 Etablering av en ny kunnskapspolitikk og nye prinsipper for samarbeid og samspill i 

organisasjonen. 

 Endring av organisasjonskartet, fra syv til fem seksjoner. 

 Etablering av nye seksjoner og nye avdelinger og grupper, flytting av museumsfunksjoner til 

nye enheter. 

 Ny sentralledelse, styrket strategisk ledelseskapasitet. 

 Endring av tilsattes seksjons-/avdelingstilknytning. 

 Etablering av nye råd, forskningsråd og utstillingsråd, med spesifiserte roller og oppgaver i 

«museumskretsløpet» 

 Etablering av nye tverrgående «teams» for ivaretagelse av museale 

saksbehandlingsoppgaver. 

 Opprettelse av to nye stillingsfunksjoner knyttet til utstillingsvirksomheten. 

  

Økonomiske konsekvenser 

I mandatet for funksjonsanalysen er et av hovedpunktene utredning av tiltak for reduksjon eller 

stabilisering av fastlønnsvolumet. Det er i denne sammenheng viktig å fremheve at de aller fleste 

endringsforslagene som følger av foreliggende versjon av funksjonsanalysen ikke forutsetter 

oppretting av nye stillinger. Hoveddelen av grepene baserer seg på endring av stillingsinnhold og 

seksjonstilknytning for allerede eksisterende personale. For de to nye stillingene som er 

nødvendige for å realisere kjernemål i FA-analysen vil det i noen grad kunne etableres 

«finansiering» gjennom frikjøp mot prosjekter eller omdisponering av midler som til nå har vært 

benyttet til tjenestekjøp m.v. Funksjonsanalysens forslag er utprøvd mot prognosene i 
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langtidsbudsjettet. Siste versjon av dette viser at KHMs budsjett, med innlagte endringer, vil være i 

balanse ved 5-årsprognosens utløp i 2017. 

 

Prosessen fremover - faser og oppgaver 

Hovedpunkter i oppfølgingen etter styrebehandlingen vil være: 

 

a) Avsluttende forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene: 

Etter styrebehandlingen vil dokumentet bli rettet opp i henhold til evt. endringer styret måtte velge 

å foreta. Det vil med utgangspunkt i styrets endelige versjon av FA-rapporten bli holdt et siste 

forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 25. juni 2013. Dersom det oppnås enighet i 

dette møte, vil endelige og gyldige beslutninger for KHMs funksjonsanalyse være på plass og den 

formelle del av prosessen kan anses fullført. 

 

b) Innplassering av tilsatte i samsvar med bemanningsplanen: 

Det foreligger en plan for innplassering av de enkelte tilsatte i bemanningsplanen. Gitt visse 

forutsetninger er beslutningene her del av arbeidsgivers styringsrett. Innplasseringsarbeidet vil 

starte opp umiddelbart etter endelig beslutning om organisasjonskartet foreligger, dvs. etter 

25.06.13. Iverksettingen vil som hovedprinsipp skje fra samme tidspunkt som FA-analysens øvrige 

beslutninger iverksettes, dvs. fra 1. januar 2014. 

 

c) Implementeringsplan - forberedelse for iverksetting fra 1. januar 2014: 

Iverksetting av FA-rapportens beslutninger vil skje fra 1. januar 2014. Arbeidet med utforming av 

en spesifisert implementeringsplan er under oppstart. Viktige punkter i denne er skissert i 

rapportens kap. 15. Implementeringsplanen vil både omfatte tiltakene som skal iverksettes fra 

01.01.14, og en plan for forberedelsesarbeidet som skal gjennomføres høsten 2013. Arbeidet vil bli 

koordinert av prosjektgruppen for FA-analysen, men vil først og fremst innebære tung involvering 

av seksjonslederne og av seksjonenes tilsatte. Implementeringsplanen skal også innbefatte 

konkrete tiltak for risikoreduksjon, jfr. rapportens kap. 13. Forslag til implementeringsplan vil bli 

fremlagt for behandling på styrets første møte etter sommerferien. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til funksjonsanalyse for KHM, med de endringer 

som fremkom gjennom styrets behandling.  

 


