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SAK S 05/12  ETABLERING AV STEDFORTREDERORDNING FOR 

MUSEUMSDIREKTØREN 

 

Spørsmålet om kapasiteten og arbeidsfordelingen i KHMs sentrale ledelsesledd har vært til 

vurdering i ulike sammenhenger de seneste årene. Nye arbeidsformer og økt aktivitetsnivå 

gjennom den nye museumsdirektørens tiltredelse har aktualisert dette spørsmålet på nytt. 

 

KHMs avdelingsdirektør ivaretar i dag oppgaven som museumsdirektørens stedfortreder i 

administrative saker. Dette er den samme rollen som fakultetsdirektørene har i forhold til 

fakultetenes dekaner. 

 

Når det gjelder rollen som stedfortreder for museumsdirektøren i faglige saker, finnes det 

ved KHM pr. i dag ingen slik ordning. Dette adskiller KHM fra de øvrige fakultetene, som 

gjennom en eller flere prodekaner har personer som kan ivareta oppgaven(e) som faglig 

stedfortreder. NHM har etablert en ordning med faglig stedfortreder gjennom stillingen som 

forskningsdirektør. 

 

I Reglement for KHM og NHM, § 6 heter det: 

”Museumsstyret kan etablere stedfortrederfunksjon for museumsdirektør”. 

Museumsdirektøren gjør nå fremlegg om at det etableres en slik fast stedfortrederfunksjon 

også for KHM. Hovedhensikten med dette vil være: 

 

- Styrke kapasiteten i det sentrale ledelsesledd, avlaste museumsdirektøren i ulike 

faglige lederoppgaver. Gjennom utvidelse fra to til tre personer redusere ledelsens 

utsatthet og øke robustheten og kvaliteten i beslutninger og styringsevne. 

 

- Sørge for stedfortrederordning for museumsdirektøren i dekanmøter, 

forskningskomite og andre faglig-strategiske organer ved UiO. 

 

- Få på plass en person som kan representere museet utad i faglig-strategiske saker 

ved museumsdirektørens fravær. 

 

Museumsdirektøren gjør fremlegg om at seksjonsleder Karl Kallhovd, Forminneseksjonen, 

utnevnes til å ivareta denne oppgaven. 

 



I kraft av kompetanse og ansvarsfunksjon i nåværende stilling vil Kallhovd i tillegg til 

ovennvente oppgaver få fullt delegert ansvar for å representere museet utad i  

kulturminneforvaltningssaker. 

 

Kallhovds funksjonsperiode som stedfortreder gjøres gjeldende frem til utløpet av 

museumsdirektørens første åremålsperiode, altså til oktober 2017.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til forslaget om etablering av ordning med fast faglig stedfortreder 

for museumsdirektøren. Seksjonsleder Karl Kallhovd utnevnes i denne funksjonen frem til 

utløpet av museumsdirektørens første åremålsperiode.  
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