
Styremøtet 31. januar  2014 - Sak 02/14. 

 

IMPLEMENTERING AV KHMs FUNKSJONSANALYSE -  

STATUSRAPPORT  IV. 
 

 

Bakgrunn 

Styret tok på sitt møte 13. august 2013 den fremlagte implementeringsplan for FA til 

etterretning, og la ellers til grunn at statusrapportering om FA-implementeringen skulle være 

fast punkt på styremøtene frem til sommeren 2014. Første statusrapport ble levert til 

styremøtet 20. september 2013. 

 

Rapport om arbeidet fra 28. november 2013 til 23. januar 2014. 

 

Hovedpunkter i arbeidet de siste to måneder er: 

 

 

IMPLEMENTERINGSPLANEN - KONKRET GJENNOMGANG AV STATUS FOR 

DE ULIKE OPPGAVENE 

 

 Oppgave 1- Lokalisering, flyttinger og fysisk oppgradering: 

- 1.5 - 1.6 Flyttelogistikk/flyttinger: Detaljert flytteplan for flyttinger Fr.gt. 3-

St.Olavsgt. 29 er under utarbeidelse. Alle flyttinger skal være gjennomført innen 

sommeren 2014, altså tidligere enn fastsatt i implementeringsplanen. 

 

 Oppgave 2 - Endringer IT-verktøy: 

- 2.1-2.4 - Ny stedkodestruktur: Arbeid med utforming av ny stedkodestruktur i 

henhold til FAs organisasjonskart ble avsluttet ultimo oktober, og oversendt UiO 

sentralt for videre praktisk implementering i de ulike administrative IT-systemene; 

det er nå fokus på tilpasninger ift. til arkivsystemet ePhorte  

 

 Oppgave 3 - Tilsettinger, bemanning, innplassering: 

- 3.1 - Tilsetting i nye og ledige stillinger: Ny stilling som utstillingsrådgiver og 

tilsatt.; ledig stilling som seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning tilsettes i 

uke 5. 

- 3.4 - Midlertidige arkeologer - tilsettingsforhold: Ordning med regularisering av 5 

nye faste stillinger for feltledere ble besluttet på styrets møte 6. desember 2013; 

oppfølgingsarbeid pågår. 

- 3.5 - Stillingsbeskrivelse for alle stillinger: Hoveddelen av stillingsbeskrivelsene  

ble ferdigstilt innen fristen 15/12-13. Det pågår fortsatt arbeid med enkelte 

still.beskrivelser i noen seksjoner; det legges til grunn at arbeidet skal være 

avsluttet innen utløpet av februar-14.  

 Oppgave 4 - Råd, møter, utredninger: 

- 4.3 - Arbeidsgruppe Økernbygget, ledelse, organisering, driftsrutiner, logistikk: 

Saken har blitt litt forsinket, arbeidsgruppen vil bli nedsatt innen utløpet av januar 

2014. 

 

 Oppgave 6 - Retningslinjer, rutiner, adm. utvikling: 

- 6.3/6.5 - Retningslinjer tilsetting, valg, utnevning av ledere og koordinatorer i 

enhetene: Det pågår avklaringsarbeid rundt stedfortreder- og koordinatorrollene, 



funksjonstid, utnevningsmåte m.v. Sakene klargjøres løpende i KHMs ledermøter, 

og vil til slutt bli samlet i et sett felles «Utfyllende bestemmelser» til Reglement 

for NHM og KHM (jfr. pkt. 6.5 «Administrasjonsreglement»). Bestemmelsene vil 

bli fremlagt KHM-styret for beslutning innen sommeren 2014. 

- 6.4 - Etablering av ledelsesfunksjoner i SENK: Det er fastsatt ledelsesmodell for 

SENK etter at saken ble trukket på styremøtet 8. november.  

- 6.6 - Utvikle verktøy for reg. av arbeidsplikt for vitensk. ansatte: En intern 

arbeidsgruppe nedsettes for å fullføre påbegynt arbeid, og utvikle et tilpasset 

registreringsverktøy. 

  

 Oppgave 9 - Utrede KHMs forretningsdrift/randsone: 

- 9.1: Avd. for forr.virksomhet er flyttet fra UPS og etablert som avdeling under  

administrasjonen fra 1/1-14. 

 

 

 

SAMLET VURDERING PR. 23. JANUAR 2014 

 

Generell vurdering av situasjonen: 

 

 Fremdriften følger i det store og hele implementeringsplanen, men det er periodevis 

kapasitetsutfordringer i forhold til noen av oppgavene 

 

 Hovedfokus i des-jan. på sluttføring av arbeidet med stillingsbeskrivelsene, på den 

praktisk-administrative tilpasningen til ny organisasjon fra 1. januar 2014, på 

rutineutviklingsarbeid og på planlegging av de fysiske flyttingene som skal 

gjennomføres våren 2014. 

 

 

Hovedutfordring pr. ultimo januar 2014: 

 

Prosessen preges i noen grad av at stillingene som museumsdirektør og seksjonsleder for 

Seksjon for samlingsforvaltning ikke er på plass. Dette gir utfordringer bl.a. når det gjelder 

kapasiteten til oppfølging av opp implementerinsgprosessene ute i seksjonene. Det er heller 

ikke mulig å få iverksatt FA-analysens nye møtestruktur fullt ut. Det viktige arbeidet med 

utforming av nye strategiplaner må også stilles i bero. Det haster med å få den nye 

ledergruppen fulltallig og fullt ut operativ.  

 

 

KNI, 23.01.14 

 


