
Arbeid med funksjonsanalyse for KHM  status per ultimo april 2012 

 

Det er i KHMs årsplan 2012-2014 bestemt at KHM i løpet av 2012 skal gjennomføre en såkalt 

funksjonsanalyse. Årsplanen legger til grunn at denne skal munne ut i en ny funksjons- og 

bemanningsplan for KHM.  

 

I en første fase av forberedelsene for funksjonsanalysen ble det definert følgende overordnede mål 

for arbeidet:  

 

A) Øke handlingsrommet for faglig og strategisk styring av museets virksomhet.  

B) Etablere et sunnere forhold mellom fastlønnsforpliktelser og finansielt grunnlag  

 

KHMs ledergruppe har siden slutten av januar fortsatt arbeidet med å tydeliggjøre grunnlaget for  

analysen, herunder ytterligere spesifisering av mål, virkemidler og rammebetingelser; organisering, 

omfang og tidsplan har også vært viktige temaer. Arbeidet har også innbefattet møter med andre 

UiO-enheter som har gjennomført tilsvarende prosesser (Kjemisk institutt og IKOS, HF). VI har også 

hatt faglige konsultasjoner med ekstern konsulent (”Agenda-Kaupang”) om målsetningen for 

prosessen og om organiseringen av denne. 

 

Utover vinteren ble det blant KHMs ansatte reist en del spørsmål om hva prosessen helt konkret ville 

innebære. I erkjennelsen av at det ville være nødvendig å bruke mye av senvinteren/våren til å 

sluttføre arbeidet med spesifisering av analysen, fant museumsdirektøren det riktig å sende ut en 

mail til alle KHM-ansatte der han gjorde følgende to presiseringer: 

 

”1) SIKKERHET FOR STILLINGER: Oppsigelser fra stillinger vil ikke være et virkemiddel i oppfølgingen 

av funksjonsanalysen. Evt. mål om nedbemanning vil måtte følges opp gjennom naturlig adgang,  

pensjoneringer og endring av arbeidsorganiseringen m.v.  

 

2) FORANKRING OG MEDVIRKNING: For å kunne lykkes er vi 100 % avhengig av å få til en 

grunnleggende forankring av prosessens mål og oppgaver blant KHMs ansatte. Arbeidet vil ha en 

desentral innretning. Åpenhet, deltakelse og engasjement vil være kjerneverdier. Dette er også helt 

nødvendig for å sikre at analysen får den kvalitet vi trenger. ” 

 

Det er nå lagt opp til at hovedelementene i et mandat for prosessen skal komme på plass i løpet av et 

dagsseminar i ledergruppen 24. april 2012. Gjennomføringen av seminaret vil bli ledet av den 

eksterne konsulenten fra Agenda-Kaupang. I tråd med museumsdirektørens visjoner har grunnlaget 

for prosessen etterhvert dreid noe mer i retning av en prosess med sikte på kulturendring. 

Hovedmålet for denne er etablering av en ”prosjektkultur for KHM”. Det har samtidig vært viktig å ha 

med seg det opprinnelige fokuset på reduksjon av fastlønnsvolumet basert på en tradisjonell 

funksjonsanalysemetodikk. I tillegg ble det nå i vår fremlagt en innstilling fra KHMs såkalte 

”Tankesmieggruppe”, som har lansert en rekke forslag til en ny kunnskaps- og forskningspolitikk for 

KHM (se vedlegg 2). Det ble derfor etter hvert et sentralt moment å få anbefalingene fra denne med i 

grunnlaget for funksjonsanalyseprossen. 
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I tråd med ovennevnte har museumsdirektøren sendt følgende bestilling til den eksterne 

konsulenten når det gjelder mål og opplegg for seminaret 24. april 2012: 

 

”Målsetningen med en slik prosess kan beskrives slik:  

 

”Skape en felles forståelse i ledergruppen av hva en prosjektkultur ER og hva etableringen av en slik 

kultur ved KHM innebærer for den enkelte seksjon og hver enkelt medarbeider."  

 

Mer konkret kan prosessens ulike faser og problemstillinger også formuleres som et knippe spørsmål:  

 

1) "Prosjektkultur" for KHM - hva innebærer det helt konkret, hva skal vi gjøre annerledes? Viktige 

svar og føringer ligger i forskningstenketankens innstilling, og vil etterhvert også bli tydelig gjennom 

forslagene fra utredningsgruppen for nye basisutstillinger.  

 

2) Hvordan få etablert et felles bilde i LEDERGRUPPEN av hva en prosjektkultur innebærer?  

 

3) Hva innebærer en prosjektkulturetablering for hver enkelt seksjon, kan det være ulike løsninger og 

innretninger utfra seksjonenes (ulike) oppgaveprofil og kompetansefordeling?  

 

4) I de seksjonsbaserte prosessene vil viktige spørsmål å stille være:  

- hvilke kompetanse(r) trenger hver enkelt seksjon for å etablere prosjektkulturen?  

- hvilke oppgaver kan velges bort for å gi mer rom den prosjektbaserte jobbingen?  

- hvilke faste (lovbestemte) oppgaver må, uavhengig av prosjektkulturorienteringen, ivaretas?  

- hvilke støttefunksjoner må styrkes/utvikles for å kunne supportere en prosjektkulturorientert 

virksomhet på en smidig og effektiv måte?  

 

5) Hvordan skal prosessene i seksjonene helt konkret legges opp?, hva slags metodikk/hjelpemidler 

skal benyttes?, hva slags prosesshjelp trenger en?, hva slags tidsramme bør prosessen(e) ha?, 

hvordan skal prosessen(e)/prosjektet styres? ” 

 

Konsulenten har nå utarbeidet et opplegg for seminaret i samsvar med direktørens føringer. 

 

Så snart et forslag til mandat for prosessen foreligger, vil første og neste skritt være å drøfte 

opplegget med UiOs (og KHMs) tjenestemannsorganisasjoner. 

 

 Det er sannsynlig at hoveddelen av prosessen vil bli gjennomført høsten 2012. 

 

 
KNI, 20.04.12 


