
 

Notat fra styremøtet 3. mai 2013 

Sak S 09/13 KHMs Funksjonsanalyse 

 

Generelt: Berømmelse for god innsats og mye arbeid nedlagt 

Rane Willerslev er innstilt på at KS kan bli en avdeling, men vil ha det i bakhånd til 

forhandlingene med tjenestemannsorganisasjonene. 

Rane Willerslev info fra siste omgang på Soria Moria 29-30. april: et fysisk rødt rom bør 

etableres slik at forskerne kan komme ut av seksjonene og inn i en kreativ sfære. 

Konsentrert forskningstid brukes der. Dette fysiske røde rommet skal også være åpent for 

teknisk administrativ tilsatte. Det skal organiseres av forskningsrådet og utstillingsrådet. 

Innspill 

- Hvor ligger motstanden i organisasjonen mot forslag til modell? Hva gjøres for å 

forebygge denne? 

- Tverrseksjonelle team: starte ut med noen få, prøve ut, justere. Helt avhengig av at 

de første man tester ut blir en suksess. Definerte oppgaver, tilstrekkelig med 

ressurser. 

- Hva er forskjellen mellom tverrseksjonelle team og prosjekter? Må være tydelig. 

- Linken forskningsrådet-utstillingsrådet må være helt klar  

- Forslag til modellen: administrasjonen legges i bunn sammen med tverrseksjonelle 

team. 

- Forslag til modellen: begge rådene legges på samme side og en rød ring tegnes rundt 

dem 

- Trenger klargjøring rundt ledermodell for AS 

- AS; eksternprosjekter bør inngå bedre i helheten. Inngå i fagtematiske grupper? 

- Administrasjonen svært viktig, må komme klart fram hvordan denne styrkes 

- Viktig: det må komme fram hvordan man har gått fra problem (speilet i innspillene 

fra seksjonene) til løsning. Hvordan svarer modellen til løsning av KHMs problemer. 

Hvordan er innspillene brukt i arbeidet med analysen? 

- Nytt org. kart er svært hierarkisk og med mange ledelsesnivåer, alle 

kommunikasjonspunkter krever administrasjon. Fare for at dette blir tungrodd og 

trekker ressurser bort fra drift. Står i kontrast til ønsket om lekende spontanitet. 

- Forskjell grupper kontra avdelinger må komme klart fram, hvorfor er noe det ene og 

andre det annet? 

- Seksjonsleders stedfortreder kan ikke være koordinater for alle grupper i en seksjon 

- Bortprioritering av oppgaver, er det synlig per nå? 

- Lokalisering er et problem vi ikke vil få løst, hvordan jobbe rundt det – særlig i forhold 

til seksjonsleders nærvær for de tilsatte 



 

- I hvilken grad spiller lokalisering inn i vurderinger om modell gjort så langt? 

- Hvordan fange opp folk på vei inn i «furterommet»? 
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