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SAK S 18/13 FUNKSJONSANALYSE (FA) FOR KHM - PLAN FOR ARBEIDET 

MED IMPLEMENTERINGSPLANEN 

 

Styret ga på sitt møte 14. juni 2013 tilslutning til hovedprinsippene i det fremlagte forslaget til 

funksjonsanalyse for KHM. Det nærmere innholdet i og premissene for beslutningen ble spesifisert 

i en egen og mer detaljert vedtakstekst, jfr. protokoll fra styremøtet 14.06.13. 

 

Styrets vedtak dannet grunnlag for det avsluttende forhandlingsmøtet med 

tjenestemannsorganisasjonene 25. juni 2013. Det ble oppnådd enighet med organisasjonene etter 

at enkelte mindre endringer og presiseringer i FA-sluttrappporten var foretatt. 

Tjenestemannsorganisasjonene valgte å spesifisere enkelte av sine synspunkter gjennom 

protokolltilførsler, jfr. vedlegg. 

 

Alle formelle beslutninger som er nødvendig for igangsetting av planlegging for implementering fra 

1. januar 2014 foreligger dermed. 

 

Som del av sitt vedtak fastsatte styret følgende: 

 

«En plan for arbeidet med implementeringsplanen for funksjonsanalysen fremlegges på neste 

styremøte». 

 

Det har i sommer vært arbeidet med utforming av et planverk i henhold til styrets beslutning, jfr. 

vedlegg. Dette spesifiserer 9 ulike delområder for videre oppfølging. Hver av disse er delt opp i 

underpunkter med nærmere angivelse av frister, ansvar, koordinatorer, aktører det skal 

samarbeides med, beslutningspunkter m.v.  

 

Planen har et hovedfokus på oppfølgingspunkter høsten 2013, men enkelte av deloppgavene vil 

måtte strekke seg utover våren- og høsten 2014. Det gjelder ikke minst områdene 

lokalisering/flyttinger, strategi 2020, forretningsdrift samt en del av utrednings- og 

utviklingsoppgavene. Det er imidlertid en klar forutsetning at FA-rapportens «kjerneforslag» (ny 

organisasjonsstruktur, nye stillinger, teamene, rådene m.m.) skal komme på plass fra 1. januar 

2013 eller senest i løpet av våren 2013. 

 

Planen vil danne grunnlag for en mer detaljert prosjektstyring av de ulike deloppgavene. Som for 

all prosjektstyring kan forsinkelser og andre avvik gjøre det nødvendig med justeringer av 

planverket underveis i prosessen. Flere av punktene under delområde 1, fysisk lokalisering, vil være 
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avhengig av oppfølging fra UiOs eiendomsavdeling. Risikoen for forsinkelser og avvik vil derfor 

være større på dette området enn på de andre. 

 

Organisering og ansvarslinjer i implementeringsprosessen 

KHM har ikke ressurser til kjøp av ekstern hjelp under prosessen. Som for arbeidet med FA-

rapporten må vi derfor basere oss på egne interne ressurser, og på videreføring av de strukturer vi 

har benyttet tidligere i prosessen. Hovedelementene i styringen av implementeringsprosessen vil 

være: 

 

 En liten prosjektgruppe på 3 medlemmer, ledet av avdelingsdirektøren, vil ivareta den 

løpende oppfølging av prosessen: kontrollere leveranser, passe på frister, sende ut 

bestillinger, rådgi/hjelpe, holde planverket ajour m.v. 

 

 Det vil bli gitt orientering til kst. direktør om fremdriften i prosessen i det ukentlige møtet 

KHMs lille ledergruppe («mandagsmøtet»). Kst. direktør bestemmer her om det er 

saker/punkter i prosessen som skal tas videre til det ordinære ledermøtet dagen etter. 

 

 KHMs ukentlige ledermøter vil ha en fast bolk på alle møter for utsjekkinger, informasjon 

og beslutninger vedr. FA-prosessen. 

 

 Styret vil til hvert styremøte få en skriftlig rapport om status for arbeidet, om viktige avvik, 

nye problemstillinger/behov m.v. Museumsledelsen vil løpende vurdere om det er 

nødvendig å fremlegge enkeltsaker i prosessen som ordinære beslutningssaker for styret. 

 

 Det legges opp til at ovennevnte prosjektorganisasjon for FA-implementeringsarbeidet skal 

ha en virketid frem til 30. juni 2014. 

 

Det vil under hele prosessen bli holdt et kritisk blikk på risikofaktorene, jfr. beskrivelsen av disse i 

FA-rapporten. 

 

Med aktuelle detaljeringsgrad i vedlagte plan, antas det at styret ikke vil finne det hensiktsmessig 

at denne gjøres til vedtaksgjenstand i ordinær forstand. Vi legger imidlertid til grunn at styret vil 

finne det riktig å gi kommentarer både til enkeltpunkter i planen, til den generelle utformingen av 

denne og til organiseringen og styringslinjene i prosessen. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar fremlagte plan for arbeidet med forberedelse av FA-implementeringen til etterretning. 

Administrasjonen bes tilpasse planverk, organisering, fremdrift o.a. i samsvar med de 

merknader som ble gitt i møtet.  

 


