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Møtet ble åpnet med at direktøren holdt en kort orientering om funksjonsanalysen og prosessen 

videre. Tjenestemannsorganisasjonene ble invitert til å komme med kommentarer og spørsmål til 

dokumentet. 

 

Tjenestemannsorganisasjonene: 

De ser positivt på at funksjonsanalysen innledningsvis inkluderer alle ansatte, men har problemer 

med å se sammenhengene i dokumentet. Her ble det som eksempel vist til rapportens side 18, der 

gjenstandsflyten ved KHM er skjematisert. Skjemaet viser kun flyt til lagring i magasiner. Hva med 

bruk av gjenstander til forskning og utstillinger?  De mener det også er manglende sammenheng i 

dokumentet mellom vyer(ideologi) og realitet. 

 

Det ble kommentert at de midlertidige tilsatte som deltar i utgravninger er lite omtalt, og at det 

savnes en nærmere beskrivelse av forholdet mellom utgravning og forskning. 

 

Det ble bedt om at arbeidsgiver definerer hva som var drøftingsgjenstand. 

 

Tjenestemannsorganisasjonene ba videre om en konkret beskrivelse av hva styret skal vedta 14. juni 

og eventuelt hva som skal behandles senere. Det ble bedt om et oppsummeringsnotat hvor styrets 

vedtaksgrunnlag kommer klart frem.  

 

Følgende punkter ble bedt tydeliggjort:  

 Hvordan skal teknisk/administrative ansatte få delta i utviklingen av nye prosjekter (Det 

Røde Rom) 

 Stillingsplanen beskriver nå-situasjon, hva med fremtidig kompetansebehov? Kan dette tas 

med i planen? 

 Det er ønskelig at det fremkommer hva de ansatte ønsket med hensyn til flyt mellom 

seksjonene og teamene.  

 Rådene er i utgangspunktet en god ide, men organisasjonene er usikre på deres plassering i 

organisasjonen, får de for stor makt? Organisasjonene er også bekymret for at rådene kan bli 

for skjevt sammensatt og mener det kan være ryddig at styret utnevner medlemmene. 

 

Generelle kommentarer om Funksjonsanalysen: Mange gode ideer – men for mye lederfokus.  

- Det er mange ledere og stedfortredere, er dette nødvendig? Kan stabsfunksjonen være i 

administrasjonen? 

- Det er stort fokus på ekstern finansiering 

- Oppgaver og ansvar skyves nedover på seksjons- og avdelingsledere, men ikke 

innflytelsen. 

- Seksjonene får ulik størrelse, eksempelvis nye AS kan bli veldig dominerende. Så lenge 

økonomien er førende for alle valg vil alt konserveringsarbeid styres av AS.  
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- Utgravningsdelen kan komme til å overstyre samlingsforvaltning. 

- Det ble påpekt at Konserveringsseksjonen er fjernet som seksjon – at konserveringsfaget 

er redusert til en servicefunksjon. Bør Konservering være en avdeling? 

- Det savnes omtale av den store forvaltningsporteføljen, og om hvilken faglig retning 

museet skal ha. 

-  Det er ønskelig med synspunkter fra de midlertidige tilsatte. 

 

Stillingsplanen: 

- Det er diskrepans mht til stillingskoder og oppgaver i nåværende stillingsplan.  

 Stillingsbeskrivelsene må forholde seg til samme retningslinjer som ved kunngjøring av 

stilling. 

 Kan løses med ny kolonne som beskriver ønsket stillingskode og kompetanse ved 

nyrekruttering. Videre ble det foreslått at ufinansierte stillinger/kompetansebehov legges inn 

i stillingsplanen (for å synliggjøre underbemanning).  

 Det bes om en avklaring av forholdet frikjøp og midlertidighet mht til uttak av personer til 

«Det Røde Rom». Hvordan skal man f.eks. erstatte noen for 3 mnd.? Lite sannsynlig at vikar 

settes inn, arbeidsbyrden blir sannsynligvis fordelt til andre. 

 Midlertidighet: Alltid noen frikjøpt – varig behov for oppbemanning?  

 

Vedrørende ekstern finansiering 

 Søknader må være reelle mht kostnader, prosjektene kan ikke tappe basismidler 

 Det bør synliggjøres gapet mellom forvaltningsansvaret/basismidler/antall ansatte 

 Forvaltningsansvaret må ses i sammenheng med forskning. 

 

Arbeidsgivers kommentarer: 
Det vil bli vurdert hvordan viktige tilbakemeldinger etter dette møtet kan bakes inn i rapporten.  Vi 

har merket oss at ideologien bak omorganiseringen bør komme klarere frem. 

 

Styret vedtar ny struktur 

 Mye som ennå ikke er avklart. Det skal åpnes for involvering av de tilsatte frem mot 

implementeringen 

 Teams på tvers vil bli arbeidet videre med, og medarbeiderne vil være viktige bidragsytere i 

videre prosess.  

 

Arbeidsgiver påpekte viktigheten av å beskytte 50 % avsatt forskning i førstestillinger.  Alle i 

førstestillinger skal ha en fordeling på 50 % forskning/50 % pliktarbeid. 

  

Alle seksjoner (unntatt administrasjonen) skal ha en økonomisk insentivmodell.  Seksjonsleder kan 

selv velge å frikjøpe ansatte, både vitenskapelige og teknisk/administrative  

 

Med hensyn til en stor Arkeologisk seksjon er det forsøkt å fordele vekting av oppgaver. Det vil bli 

oppnevnt en katalogiseringskoordinator. 

 

Det viktigste grepet for å sikre samarbeidet på tvers er opprettelsen av de tverrseksjonelle teamene 

- oppgaven vil styre hvem som er koordinator for det enkelte team. Kan være både 

vitenskapelig og teknisk/administrativ tilsatt. 

 

Om rådene: 

Rådene skal ha en rådgivende funksjon, og representantene byttes ut etter fastsatte regler. 
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Seksjonsledere skal ha ansvaret for å utarbeide skiftelige forslag basert på rådenes arbeid. Det skal 

undersøkes om dette er beskrevet tilstrekkelig i funksjonsanalyserapporten.  

  

Om ledelse: 

Det er forsøkt å lage en arbeidsdeling med færre ledere, men med delegert 

arbeidsledelse/koordineringsansvar til gruppene.  Om ledelsesnivåer 

- Løsningsforslagene i funksjonsanalysen er basert på erfaringer med nåværende organisering 

- Det blir færre seksjoner, og det er ikke lagt opp til flere ledernivåer enn det vi har i dag. 

- Ønsker «tillitskultur», med økt delegering og ansvar  

 

Nye stillinger 

- Det er lagt inn to nye stillinger som ønskes kunngjort så snart som mulig: 

1. Stilling som utstillingsrådgiver/1364 seniorrådgiver 

2. Stilling som utstillingsarkitekt/ 1094 overarkitekt 

 

- Vitenskapelige stillinger som ønskes besatt er lagt inn i planen uten prioritering, og vil 

bli prioritert og innfaset når økonomien tillater det 

 

Tillit og ansvar er nøkkelord i den nye organisasjonen. Gjensidig respekt – ingen er viktigere enn 

andre. 

 

Det skal satses på planmessig kunnskap- og kompetanseheving. 

 

Det vil bli utformet et eget styrenotat med presentasjon av beslutningene styret inviteres til å fatte 

den 14/6. Dette vil også redegjøre nærmere for gjenstående oppgaver og for høstens 

forberedelsesarbeid for implementeringen fra 1. januar 2014. 

 

Museumsdirektøren signaliserte at han i FA-rapporten ville fremheve at det bør arbeides for å sikre 

finansiering for et professorat innen konserveringsvitenskap. 

 

 Det ble stilt spørsmål om hvorfor SENK som er den minste seksjonen har avdelinger i stedet for 

grupper.  Dette vil bli nærmere begrunnet i rapporten.   

 

Innplassering av tilsatte på stillingsplanen vil skje i henhold til nærmere beskrevet fremgangsmåte 

ved omstilling 

 


