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Møtet ble åpnet med at arbeidsgiver spurte om det var kommentarer til møtereferatet fra siste 

drøftingsmøte. 

 

Det ble stilt spørsmål fra organisasjonene om plan for hvem som skal erstattes av de som går i 

pensjon de nærmeste årene.   

 

Arbeidsgiver svarte med å henvise til ny tekst i FA-rapporten vedrørende dette spørsmålet.  

 

Arbeidsgiver fortsatte med å gjennomgå de endringer som var foretatt i FA-dokumentet siden siste 

møte. 

 

Det skal lages en ny strategisk plan for museet, og det skal også utarbeides en ny kompetanse- og 

rekrutteringsplan.  Dette vil skje i nært samarbeid med de ansatte og involvering av 

tjenestemannsorganisasjonene i henhold til HA bestemmelser.  

 

Det er gjort en del endringer i stillingsplanen for å tilpasse til stillingsstruktur for TA-stillinger ved 

UiO. 

 

Tjenestemannsorganisasjonene: 

Det har vært kort tid til å sette seg inn i de endringer som er gjort i dokumentet om FA. Det hadde 

vært ønskelig å få dokumentet tilsendt tidligere. 

 

Det ble kommentert at ny organisasjon legger opp til at beslutninger tas på høyt nivå, og at 

sammensetningen av toppledelsen har slagside, og bare representerer to av de tre Féne: forskning og 

formidling. 

 

Forankringen av prosessen i de enkelte seksjonene har vært ulik.  Det ble uttrykt bekymring for at   

utgravingsvirksomheten som drar inn pengene vil kunne «overstyre» resten av den sammenslåtte 

AS.   

 

Risikovurderingene burde vært grundigere i forkant av prosessen. 

 

Det ble videre stilt spørsmål ved fast stedfortrederordning for seksjonslederne og fast B-tillegg til 

disse. Kan ikke dette løses ved ordinær stedfortredergodtgjørelse? 

 

Det ble uttrykt bekymring for at enkelte grupper (fotografer og konservatorer) vil komme under 

sterkt tidspress med den nye organiseringen.  Konservering mister en stilling når seksjonsleder går i 

pensjon. Hva med å kompensere denne? 

 



Plasseringen av Administrasjonen i organisasjonskartet virker avsondret fra helheten, den fremstår 

ikke likeverdig med øvrige seksjoner. Hva med Administrasjonens mulighet for deltakelse i «Det 

røde rom»?  De har ingen insentivmidler.  Det er viktig at det arbeides med en grenseoppgang for 

hva Administrasjonen er i stand til å levere av tjenester for å avklare forholdet mellom realiteter og 

forventningspress.  

 

Rådene er i utgangspunktet en god ide, men det som foregår i rådene må være åpent og tilgjengelig 

for alle gjennom informasjon og tilgang til referater. 

 

Alle ledere på alle nivåer i organisasjonen må være innstilt på å «leve i den nye virkeligheten», altså 

ha  vilje og evne til å forplikte seg til den nye  filosofien.  

 

Gjennomgangen av risikofaktorene er god, men det kan være lurt allerede nå å utarbeide en 

tiltaksplan med grunnlag i de viktigste punktene.  Her er det viktig å beskrive konkret hvem som har 

ansvar for hva.   

 

Oppfølging blir helt avgjørende for at omorganiseringen skal bli vellykket. 

 

Medarbeidersamtaler og personaloppfølging skal ikke bare være for fast tilsatte. 

 

Eksterne midler bør ikke knyttes til personer slik at bortfall av midler rammer den enkelt ansatte. 

 

Når det gjelder prosjektdesk bør det sjekkes ut om det som skjer sentralt i IHR-prosessen når det 

gjelder støtte til eksternfinansierte prosjekter også kan komme KHMs prosess til gode. 

 

Det kan bli en utfordring med grupper og avdelinger i samme seksjon. 

 

KHM har store utfordringer med lokalisering flere steder.  Det bør vurderes hvor den som har 

personalansvar bør være lokalisert i forhold til antall ansatte i egen enhet. 

 

Det bør vurderes å splitte toppledelsen på flere bygg. 

 

Det ble stilt spørsmål med hva som menes med tidsregistreringssystem for vitenskapelig ansatte. 

 

Det var en oppfatning av at en full evalueringsprosess først etter 3 år er for lang tid. 

 

Det ble også kommentert at konservatorene ikke lenger skal være organisert i egen seksjon, og 

dermed ikke får delta i ledergruppens diskusjoner rundt strategiske valg og rådgivning i 

forvaltningen av museets daglige drift. Det ble derfor ytret ønske om ekstra stillingsressurs innen 

konserveringsfaget. 

 

 

Arbeidsgiver: 
Når det gjelder nye AS ble det presisert at innsamling og forvaltning gjensidig bør påvirke 

hverandre fordi det er to sider av samme sak. Innsamlingspolitikken må målrettes, og dette kan skje 

på en bedre måte i en samlet arkeologiseksjon.  Det vil være en omfattende intern prosess i begge 

seksjoner i forkant av implementeringen.  Det er mulig dette ikke kan skje 1.1.14.  Prosessen i 

forkant er viktigere enn tidspunktet for implementering.   

 

Alt som inntjenes på utgravingsvirksomheten går inn i KHM samlede økonomi, bare 2 % går 

tilbake til seksjonen i form av insentivmidler.  

 



Forskningstiden skal beskyttes i ny organisasjon. 

 

Arbeidsgivers svar på at toppledelsen bare representerer forskning og formidling er at ass.dir. Karl 

Kallhovd representerer den tredje F, nemlig forvaltning. 

 

TA- ansatte skal sikres tid i «Det røde rom» ved bruk av insentivmidler.  Det vil være mulig å 

«spare opp» tid og penger ved korte frikjøp inn i «Det røde rom». 

 

Det skal unngås at rådene blir «lukkede rom» ved at forskningsrådgiver og den nye 

utstillingsrådgiveren fungerer som sekretærer i rådene og sørger for at referater blir lagt ut på nettet. 

Det er også viktig at rådene og deres virksomhet blir tema i allmøter.  Den nye webredaktøren vil 

bli tillagt oppgave med å utarbeide et KHM-nyhetsbrev. 

 

Når det gjelder evaluering av omorganiseringen er det viktig at det blir vist vilje til å justere 

underveis der det er behov for det.  3 år før full evaluering bør fastholdes i og med at 

implementeringen av ny organisasjon vil skje gradvis og til ulike tidspunkt. 

 

Vakante stillinger, og stillinger som vil bli vakante ved pensjonering de nærmeste årene, står pr, i 

dag vakante i langtidsbudsjettet.  En videre diskusjon om hvilke stillinger som skal erstattes, og en 

prioritering og innfasing av stillinger, må skje i arbeidet med ny kompetanse- og rekrutteringsplan. 

 

Det er liten tvil om at de fleste enheter ved KHM pr. i dag er underbemannet.  Vi venter på svar fra 

departementet vedrørende vår henvendelse om en dokumentert underbemanning på 12 årsverk. 

 

Faste stedfortredere for alle seksjonslederne har lenge vært en etablert og akseptert ordning ved 

KHM.  Stedfortrederne fungerer også som faste nestledere, og blir oppnevnt for ett år av gangen. 

De underskriver på egne kontrakter og får et fast B-tillegg. Denne ordningen kan ikke erstattes med 

ordinær stedfortredergodtgjørelse. 

 

 

Tjenestemannsorganisasjonene: 

Gjentar at det er viktig med en forventningsavklaring på hva Administrasjonen skal levere av 

tjenester. 

 

Evalueringen må skje som beskrevet, og evalueringsrapporten må bli tilgjengelig for alle ansatte. 

 

Konservering mister en stilling når seksjonsleder går i pensjon. Det er viktig at det utarbeides en 

rekrutteringsplan hvor alle stillinger som er/blir vakante og hvilke som skal erstattes tydeliggjøres. 

 

Arbeidsgiver: 

Arbeidsgiver redegjorde for hva som er forhandlingsgjenstand i FA-prosessen og hva som er 

drøftingsgjenstand.   

 

Det skal forhandles om organisasjonskartet, altså boksene.  Videre skal det forhandles om 

nyopprettede stillinger som ønskes besatt nå. 

 

Tjenestemannsorganisasjonene: 

Det er enighet om hva som skal forhandles, men det er klart at tjenestemannsorganisasjonene også 

vil vurdere innholdet i boksene for å kunne se sammenhengene. 

 

Det oppfordres til at KHM tenker tiltak for å møte de mest avgjørende risikofaktorene allerede nå. 

 



Arbeidsgivers kommentarer: 

Det er knapp tid til styrepapirene må sendes ut.  Dokumentet vil bli endret etter innspill i dette 

møtet før det går til styret.  

 

Det vil bli avholdt et endelig forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene etter at styret har 

behandlet saken.   

 

Tjenestemannsorganisasjonene: 

Krav til forhandlingene: 

Administrasjonen endrer plass i organisasjonskartet og settes inn som en femte seksjon til høyre for 

de andre seksjonene. 

 

 

 

Dato og tid for forhandlingsmøtet blir 25. juni kl 09.00. 

 


