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SAK S 27/13 KHMs FUNKSJONSANALYSE (FA)- FORSLAG OM ENDRINGER I 

VEDTATT ORGANISASJONSKART 

 

Bakgrunn 

Styret fattet 14. juni 2013 endelig vedtak om KHMs funksjonsanalyse. Tilslutningen til 

dokumentets hovedprinsipper innebar også vedtak om KHMs nye organisasjonskart. Vedtaket ble 

formelt stadfestet etter forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonen 25. juni 2013. 

 

Som del av høstens implementeringsprosess (jfr. styrets vedtak 23. august 2013) har det vært ført 

løpende diskusjoner i KHMs ledergruppe om ulike typer av justeringsbehov i forhold til det 

vedtatte organisasjonskartet. Kst. museumsdirektør har på dette grunnlag konkludert med at det er 

ønskelig å gjøre justeringer (og presiseringer) på tre deler av organisasjonskartet. Det er redegjort 

nærmere for disse i punktene nedenfor. 

 

Justeringene må fremlegges styret for beslutning fordi de innebærer endringer i styrets tidligere 

vedtak. I samsvar med «Reglement for KHM og NHM» (§3) skal endringer i «museets interne 

organisering» uansett besluttes av styret. Noen av endringene utløser forhandlingsrett etter 

Hovedavtalens §13 for UiOs tjenestemannsorganisasjoner. Vedtaket vil følgelig ikke ha endelig 

gyldighet før disse er gjennomført. Det tas sikte på å gjennomføre disse i uke 46. 

 

Styret bes ta stilling til følgende: 

 

A. Flytting av Avdeling for forretningsvirksomhet fra Utstillings- og 

publikumsseksjonen til administrasjonen - endring av beslutning om utredning for 

randsoneorganisering 

Bakgrunn: FA-rapporten og styrets tilslutning til denne innebar en to-delt løsning for KHMs 

avdeling for forretningsdrift (drift av museumsbutikker og billettsalg ved VSH og HM): 

 Det gjennomføres en utredning for mulig organisering av KHMs forretningsdrift som UIO-

eiet aksjeselskap under UiOs plattform for randsonevirksomhet («UNIRAND»). Med 

bakgrunn i føringer fra UiO-ledelsen var det en forutsetning at et slikt nytt nye selskap også 

skulle innbefatte forretningsvirksomheten til Naturhistorisk museum (NHM). 

 Inntil denne utredningen er gjennomført og endelige beslutninger er fattet, fortsetter 

forretningsvirksomhet som en avdeling under Utstillings- og publikumsseksjonen. 

Gjennom møter med UiO-ledelsen høsten 2013 er det nå på det rene at UiO-ledelsen ikke anser 

randsonemodellen som like aktuell som tidligere. Det er bl.a. tvilsomt om NHM vil være interessert 

i å prøve ut modellen. En selskapsetablering for KHM isolert er utelukket, siden UNIRAND-



 2 

 

modellen hele tiden har hatt som forutsetning at begge de to museenes forretningsvirksomhet 

måtte inngå i selskapet. Riksrevisjonen la i januar 2012 frem en revisjonsrapport (jfr. tidligere 

styrebehandling av dette), hvor det ble påpekt mangler i økonomiforvaltningsrutinene ved begge de 

to museenes forretningsvirksomhet. Det er i 2012-13 gjennomført en systematisk prosess for 

lukking av disse manglene, og etablering av helt nye rutine- og kvalitetshåndbøker for 

virksomheten(e). Etter råd fra konsulentfirmaet PWC er nå museenes avdeling for 

forretningsvirksomhet «friskmeldt». På denne bakgrunn er det primære for UiO-ledelsen at 

kvaliteten på økonomiforvaltningen vedlikeholdes, og at de to museenes avdelinger for 

forretningsvirksomhet samarbeider der dette er hensiktsmessig. Etablering av en annen 

tilknytningsform enn dagens er altså ikke lenger et viktig anliggende i seg selv. 

Ny vurdering kst. museumsdirektør: På bakgrunn av ovennevnte har museumsdirektøren i 

samspill med ledergruppen foretatt en ny vurdering av spørsmålet om tilknytningsform og 

organisatorisk innplassering av forretningsdriften. Konklusjonen er at forretningsvirksomheten 

bør fortsette som en ordinær del av KHM, men at den organisatoriske innplasseringen bør endres 

fra utstillings- og publikumsseksjonen til administrasjonen. Dette innebærer at 

forretningsvirksomheten får tilbake den innplassering den hadde inntil våren 2011, og organiseres 

som en av tre avdelinger (sammen med avd. for personal og drift og avd. for økonomi) i KHMs 

administrasjon. Det gis følgende grunner for de foreslåtte endringene: 

 Forretningsdriften har stor strategisk viktighet både for KHMs totaløkonomi og som 

integrert del av museets utadrettede virksomhet, men også som kompetansemiljø i det 

kommende arbeidet med de nye museumsutbyggingsprosjektene. KHM-ledelsen vurderer 

derfor nå på selvstendig grunnlag at en videreføring av forretningsdriften innen ordinær 

organisasjon er den beste løsningen. 

 Nevnte strategiske viktighet gjør at en plassering tettere opp mot KHMs sentralledelse - 

som avdeling i administrasjonen og med direkte rapportering til ass.direktør - gir en 

riktigere organisatorisk løsning. 

 Innplasseringen i administrasjonen og dermed det nærmere samspillet med avdelingene for 

økonomi og personal/drift, vil bidra til at de gode standardene for økonomi- og 

personalforvaltning lettere kan vedlikeholdes, og at løpende støtte og kvalitetssikring kan 

etableres på et mer stabilt nivå. 

Det er ellers en viktig premiss at det nødvendige og ønskede samspillet med kommunikasjons- og 

formidlingsmiljøene i UPS (som var en hovedgrunn til overføringen fra administrasjonen i 2011) 

kan ivaretas gjennom etablering av faste og midlertidige teams mellom personalet i 

forretningsdriften og de aktuelle UPS-miljøene. 

 

B. Seksjon for samlingsforvaltning - endring fra «avdeling» til «gruppe» for 

konserveringsvirksomheten, endring av kompetansekrav for stilling som 

seksjonsleder 

Bakgrunn: KHMs nye Seksjon for samlingsforvaltning (SF) er sammensatt av personalet ved 

nåværende konserveringsseksjon, deler av Dokumentasjonsseksjonen samt administrasjonens IT-

personale.  Det følger av FA-rapporten at konserveringsvirksomheten skal organiseres som en egen 
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avdeling i Seksjon for samlingsforvaltning. En slik tilknytning vil innebære fullt og ordinært 

lederansvar for avdelingens leder, og ivaretagelse av både økonomi- og personalforvaltningen med 

de samme fullmakter som er tildelt lederne av seksjonene. Grunnet varslet pensjonering for 

lederen av konserveringsseksjonen var det en del av FAs personalkabal at lederen av 

Dokumentasjonsseksjonen skulle overta funksjonen som seksjonsleder ved den nye seksjonen. 

Denne personen hadde ikke formell bakgrunn som konservator. Valget av løsningen med 

avdelingsorganisering for konserveringsvirksomheten hadde bl.a. sammenheng med dette, og med 

hensynet til at KHMs omfattende konserveringsvirksomhet skulle sikres ledelse av en utdannet 

konservator. I den interne prosessen frem mot de endelige konklusjonene i FA-rapporten var det 

imidlertid en del tvil om en slik stram underorganisering av konserveringsvirksomheten i den nye 

seksjonen, ville kunne komme i motstrid til en del av de andre målsetningene med den nye 

seksjonsorganiseringen, herunder bedre samspill i det samlede arbeidet med 

samlingsforvaltningen. 

Endrede rammebetingelser og ny vurdering: Lederen av dokumentasjonsseksjonen, og den 

tiltenkte lederen for den nye Seksjon for samlingsforvaltning (SF), sa tidligere i høst opp sin stilling 

ved KHM. Stillingen må følgelig kunngjøres. Dette forhold har gitt grunnlag for å vurdere både 

spørsmålet om SFs organisering og om kompetansekravet til seksjonsleder på nytt. I samspill med 

ledergruppen har kst. museumsdirektør konkludert med at stillingen som SF-seksjonsleder bør 

kunngjøres med krav om konservatorkompetanse, og at vedtaket om formell underorganisering av 

konserveringsvirksomheten i en egen avdeling i SF oppheves. I stedet organiseres 

konserveringsvirksomheten som en gruppe m/gruppekoordinator på lik linje med seksjonens 

øvrige gruppe (gruppe for DigDok, IT og arkiv). Begge de to gruppene får status som egne 

kostnadssteder i seksjonen, men det formelle lederansvaret for gruppene ivaretas av 

seksjonslederen.  

 

C. Seksjon for Etnografi, Numismatikk og Klassisk Arkeologi (SENK) - presisering 

av organisering, roller og ledelseslinjer 

Bakgrunn: SENK skal i følge FA-rapporten underinndeles to avdelinger, avd. for etnografi og avd. 

for Numismatikk og Klassisk Arkeologi. Som den eneste av KHMs seksjoner skal lederne ved SENK 

velges tidsavgrenset (for en 4-årsperiode) blant seksjonens vitenskapelige personale. Etter 

gjennomførte valg ville så lederne måtte blir tilsatt tidsbegrenset i de aktuelle stillingskodene 

(seksjonssjef og avdelingsleder). 

Reglementsmessige tilpasninger: Det har under FA-prosessen vært kjent at det kunne ligge 

utfordringer i den formelle hjemlingen av tidsbegrensede tilsettinger under seksjonssjefsnivå (altså 

i SKO 1407 Avdelingsleder). For å sikre en løsning som ivaretar intensjonene bak FA-analysens 

valg, men som samtidig sikrer ivaretagelsen av gjeldende reglementsmessige føringer, gjøres det 

følgende presiseringer vedr. organisering, ledelse og roller i SENK 

 Den valgte seksjonsleder er samtidig leder for den avdeling han/hun er tilsatt i. 

 Seksjonslederens stedfortreder skal alltid komme fra den avdeling seksjonslederen ikke 

kommer fra, og samtidig lede denne. 

 Seksjonslederen og stedfortrederen velges samtidig for 4-år av gangen. 
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 Seksjonslederen tilsettes formelt i kode som «Seksjonssjef» for 4-år (men beholder sin 

ordinære tittel som tilleggstittel etter eget ønske), mens stedfortrederen beholder sin 

ordinære tittel og gis et B-tillegg som stedfortreder for samme periode. 

 Det etableres tre kostnadssteder for seksjonen, en for fellesutgifter og en for hver av de to 

avdelingene. Seksjonslederen har BDM-ansvar og personalansvar for fellesdelen og egen 

avdeling, stedfortrederen for egen avdeling. Gruppe for magasinforvaltere rapporterer 

direkte til seksjonsleder. 

 Stedfortreder overtar seksjonsleders fullmakter ved dennes fravær. 

Videre oppfølging: I samsvar med implementeringsplanen for FA vil det bli utarbeidet egne 

retningslinjer som beskriver ovennevnte punkter mer spesifikt, herunder nærmere beskrivelse om 

fremgangsmåten ved gjennomføring av valg. I samsvar med Reglement for KHM og NHM (§3) vil 

disse bli fremlagt styret for beslutning 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til endringer i organisasjonskartet for 

Funksjonsanalysen, og ber administrasjonen gjennomføre nødvendige forhandlinger og 

drøftinger med tjenestemannsorganisasjonene.  

 

 

           KK/KNI 31.10.13 

 


