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Det er dokumentert en omfattende underkapasitet i kulturminneforvaltningen ved KHM. Museet har siden 

2009 arbeidet for å få økt basisbevilgning for å styrke denne virksomheten. I statsbudsjettet for 2016 er UiO 

tildelt en varig styrking på 5 millioner kroner øremerket universitetsmuseene. Vi viser til sak S 11/16 med 

hensyn til KHMs vurdering og disponering av disse midlene. 

Museumsledelsen vil med utgangspunkt i den dokumenterte underkapasiteten forslå en innfasing av 6 

stillinger, hvorav 4 stillinger til Arkeologisk seksjon (AS) og 2 stillinger til Seksjon for samlingslingsforvaltning 

(SF). Fordelingen er avstemt i forhold til dokumentert underkapasitet og forankret i KHMs ledergruppe.  

De to konservatorstillingene ved SF vil bli lyst ut i en teknisk-administrativ stillingskode. Det samme gjelder 

en av stillingene ved AS, som vil være innrettet mot funnmottak og magasinforvaltning. De tre øvrige 

stillingen ved AS blir lyst ut som førsteamanuensis stillinger. 

Betenkning 

Underkapasiteten følger to av de lovpålagte oppgavene;  

1) Faglig rådgivning og saksbehandling av dispensasjonssaker etter Kulturminneloven. 

2) Saksbehandling og forvaltning av løse kulturminner.   

KHMs grunnidé er at museet først og fremst er et forskningsmuseum. KHM har valgt å realisere seg som 

forskningsmuseum ved å la museets tre hovedoppgaver; forskning, forvaltning og formidling, fungere 

sammen i en helhetlig modell. Dermed ligger kunnskapsperspektivet til grunn hele vår virksomhet. Det 

viktigste grepet ved innfasing av tre nye stillinger er å rekruttere kompetanse som kan sette de tre 

kjernevirksomhetene sammen på en overbevisende måte. Underkapasitet kan kun delvis løses gjennom 

styrket bemanning, det fordres også at nytilsatte evner å sette forvaltningsoppgavene effektivt inn i en 

større museal sammenheng.  

De tre førsteamanuensene skal betjene seksjonens lovpålagte oppgaver innen kulturminneforvaltningen 

både av faste og løse kulturminner. Planlegging og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser i 

forbindelse med samfunnsutbygging vil være sentrale oppgaver (inkludert faglig rådgivning og tilråding i 

dispensasjonssaker). Likeledes vil samlingsarbeid (katalogisering og dokumentasjon) være en del av 

porteføljen. Vi ønsker at stillingene er åpne i den forstand at både saksbehandling etter kulturminneloven 

og samlingsforvaltning inngår som arbeidsoppgaver i alle tre stillinger. Dette gir større fleksibilitet mht. å 

tilpasse virksomheten til eksterne forhold som skaper fluktuasjoner i forvaltningsvirksomheten.  
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Arkeologisk seksjon har de siste årene utviklet et sterkt steinaldermiljø. Samtidig har vi mistet kompetanse 

på andre fagfelt, særlig jernvinne/utmark. Erfaringstall viser at en stor andel av dispensasjonssakene dreier 

seg om utmarksarkeologi. Det er grunn til å tro at utbygging i utmarksområdene fortsatt vil intensiveres i 

årene som kommer, og at det dermed vil være et behov for oppbemanning på disse områdene. Særlig er 

det behov for kompetanse på jernvinne. Den store økningen i løsfunn, særlig fra metallsøkere, har skapt økt 

behov for vitenskapelig kompetanse innenfor jernalderarkeologi. 

Kvalifikasjoner som skal vektlegges: 

Museet søker arkeologer med førstestillingskompetanse.  

Kulturhistorisk museum arbeider for å styrke sammenhengen mellom samfunnsoppgaver i 

kulturminneforvaltningen og prioriterte forskningsområder. Museet søker forskere som evner å sette 

forvaltningsarbeidet inn i en større vitenskapelig sammenheng. Bred faglig tilnærming og evne til 

helhetstenkning vil derfor bli vektlagt. 

Kompetansen bør være knyttet til minst ett av følgende fagområder: jakt/fangst/utmark, jernvinne eller 

jernalderarkeologi.  

Erfaring fra kulturminneforvaltning eller samlingsforvaltning og god språklig framstillingsevne på et av de 

skandinaviske språkene vil tillegges stor vekt.    

Ved vurdering av søkers vitenskapelige kompetanse vil arbeider fra de fem siste år bli tillagt særlig 

betydning. Dette av hensyn til langsiktig rekruttering. 

 

Vedtaksforslag: 

Styret gir sin tilslutning til utlysning av seks stillinger for å styrke kulturminneforvaltningen og fremlagte 

betenkning for tre vitenskapelige stillinger, med de kommentarer som fremkom gjennom styrets 

behandling.  
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