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Sak S 06/16 Reglement for Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum - 

forslag til revisjon av reglement   

 

NHM og KHM har et felles reglement som ble fastsatt av universitetsstyret 23. oktober 
2007. Reglementet har sin basis i universitets- og høgskoleloven, tjenestemannsloven, 
UiOs personalreglement og UiOs valgreglement.  
 
Begge museene har de siste årene påpekt behov for justeringer i enkelte deler av 
reglementet. De viktigste av disse gjelder beslutningsmyndighet og behandlingsmåten i 
tilsettingssaker. Det foreslås også noen mindre presiseringer og tilføyelser vedr. ansvar og 
oppgaver. 
 
Fremlagte forslag er utarbeidet av KHM og NHM i fellesskap. De viktigste endringene er: 
 
§ 1 Museenes formål 

- Fremheving av egen «forskning og kunnskapsutvikling» som grunnlag for den 
publikumsrettede virksomheten. 

- Nytt ledd om museene som «plattformer for økt synliggjøring av universitetet» 
(som er et viktig punkt i UiOs «Strategi 2020»). 

- Noen redigeringsmessige endringer. 
 
§ 3 Myndighetsområde 

- Forenkling og presisering av bestemmelse om «tilsettingsmyndighet for 
vitenskapelige stillinger» (fordi museumsstyret er tilsettingsmyndighet for alle 
vitenskapelige stillinger). 

- Nytt punkt som fastsetter at styret foretar «tilsetting i lederstillinger som 
rapporterer direkte til museumsdirektør.» (Mrk. Myndighetsfordelingen for 
tilsetting av KHMs lederstillinger er i dag lite helhetlig: lederstillinger uten krav til 
dr.gradskompetanse tilsettes av egne museumsspesifikke tilsettingsutvalg; 
lederstillinger med krav til dr.gradskompetanse (lederne av samlingsseksjonene) 
har etter sedvane, og ved sammenligning med UiO-instituttenes ledere, blitt tilsatt 
av museumsstyret, men hjemmelsgrunnlaget for dette er uklart). 

- «Statusrapporter for strategiske satsinger» tilføyes punkter museumsstyret skal 
godkjenne. 

 
§ 8 Tilsettingsorgan 

- Ny bestemmelse om at museumsstyret kan opprette et «eget tilsettingsutvalg for 
behandling av tilsetting i vitenskapelige stillinger» (Mrk. Muligheten for å opprette 
slike styrenedsatte tilsettingsutvalg er hjemlet i reglementene for de øvrige 
fakultetene, men altså ikke for museene. Denne bestemmelsen innebærer ikke noe 
annet enn at formell mulighet for oppretting av et slikt utvalg vil foreligge. 
Endringen kommer inn etter ønske fra NHM, og fra KHM-ledelsens side vil det 
foreløpig ikke bli fremmet noe forslag om oppretting av et slikt utvalg). 
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- Gjentagelse av ny bestemmelse om styret som tilsettingsmyndighet for 
lederstillinger som rapporterer direkte til museumsdirektøren. 

- Fjerning av bestemmelse om separate tilsettingsråd ved hvert av museene for 
lederstillinger som rapporterer direkte til museumsdirektøren. 

 
Endringene fremgår av vedlagte forslag til revidert reglement m/korrekturtegn. 
  
Alle endringer i museumsreglementet må være forenlig med de formelle rammene som 
gjelder for UiO samlet sett, jfr. forannevnte lover og regler. I noen av styrets tidligere 
diskusjoner har det vært reist spørsmål om det ikke burde vært foretatt flere og mer 
vidtgående endringer av reglementet enn de som foreslås her, f.eks. når det gjelder styrets 
strategiske beslutningsmyndighet i saker vedr. bygninger, overordnede økonomiske 
disposisjoner osv. Når forslag av denne type ikke fremmes, har dette i stor grad sin 
bakgrunn i ovennevnte formelle rammer. 
 
Enkelte av endringsforslagene kan uansett måtte kreve endringer av UiOs 
personalreglement.  
 
Et tilsvarende forslag ble behandlet i styret for Naturhistorisk museum 26. november 2015. 
Det ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til endringer av «Reglement for NHM og 

KHM». Styret gir museumsdirektøren fullmakt til å fremme saken for universitetsstyret 

v/rektor i samråd med NHM. 
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