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Referat fra drøftingsmøte om strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for KHM - 
14. juni 2016 
 
Til stede: 
Fra tjenestemannsorganisasjonene 
Parat    Kristian Omnes 
Forskerforbundet  Christian L. Rødsrud 
NTL    Brynjar Sandvoll 
Akademikerne  Mari Elisabeth Smith 
 
Lokalt hovedverneombud Ralfs Znotins 
 
Fra arbeidsgiver: 
Museumsdirektør Håkon Glørstad, ass. museumsdirektør Karl Kallhovd, HR-sjef Stina Mosling og 
personalrådgiver Marit Gamst Markussen (referent). 
 
Informasjon 
Møtet ble innledet med en gjennomgang av sakslisten til styrets møte 17. juni. Hovedsak til 
styrets møte 17. juni er KHMs strategiske kompetanse- og rekrutteringsplan 2016-2020. 
Dokumentet ble sendt til styrets medlemmer samt tjenestemannsorganisasjonene 8. juni, og 
er gjenstand for drøfting i dette møtet. 
 
Arbeidsgiver presenterte innledningsvis en skisse til høstens prosess med å utvikle 
tiltaksplaner for å operasjonalisere den strategiske kompetanse- og rekrutteringsplanen.  
Det er utarbeidet en fremdriftsplan med milepæler som ble vist frem i møtet. Gjennom 
arbeidet og prosessen med å diskutere overordnede strategier og tiltak, så har et høyt antall 
mer konkrete tiltak blitt identifisert og dokumentert. Dette materialet vil tas med videre i 
arbeidet med detaljerte tiltaksplaner, hvilket betyr at museet allerede har kommet godt på 
vei med å konkretisere de overordnede tiltakene. Det er dermed lagt et godt grunnlag for å 
fullføre tiltaksplanene til høsten.  
 
Ved en inkurie falt punktet om å utbedre behov for digital kompetanse ut ved 
sluttredigeringen av dokumentet. Det skal inn under «rekruttering» i kapitlet «Et 
samfunnsengasjert museum». 
 
Ledelsen vil for øvrig avklare med styret om tiltaksplanene skal vedtas av styret eller av 
museumsdirektøren. Tjenestemannsorganisasjonene ga uttrykk for at de er fornøyd med 
den skisserte prosessen, at den er ryddig. 
 
Drøfting 
Arbeidsgiver innledet med å vise til innspillene fra forrige drøftingsmøte, hvordan de er 
innarbeidet i den strategiske kompetanse- og rekrutteringsplanen som nå foreligger, blant 
annet: 
- Teksten i dokumentet er forsøkt gjort mer motiverende og det er laget et nytt avsnitt 

om «museets utgangspunkt». 
- Språket er forsøkt gjort mer konkret og forståelig, og derigjennom mer lesbart. 
- Arbeidsgiver har jobbet med å sikre helheten på tvers i planen.  
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- De teknisk-administrative ansattes bidrag i å realisere målene er mer synliggjort 
gjennom flere overordnede tiltak under overskriftene «utvikling» og «mobilisering», 
samt under «strategiske valg» i kapitlene «Det handlekraftige museum» og «Det 
gode museum». 

- Når det gjelder form/struktur, så har man valgt å ikke ha en innholdsfortegnelse 
fordi dokumentet er kortet ned og hvert kapittel starter på en ny side. Tekst som er 
hentet fra andre besluttede dokumenter er satt i en grå ramme. 

- Satsingsområdene er ikke tatt inn, de er heller relevant å se hen til som en 
operasjonalisering av de overordnede strategiske planene. 
 

NTL savner en av de tre F’ene i planen, som de mener ikke kommer tydelig nok frem; 
forvaltning. Det er mye som skjer på dette området i planperioden, med flytting til nytt 
magasin, nye bygg, m.v. NTL mener også at det mangler noe på dette feltet under 
rekruttering, spesifikt på området digital dokumentasjon (DigDok). 
 
Arbeidsgiver viste til omtale av forvaltningen i kapitlet «Et grensesprengende museum», 
under «strategiske valg». Når det gjelder stillinger, så vil KHM få en vekst i faste stillinger på 
dette området gjennom midlene vi har fått av departementet for å dekke opp 
underkapasiteten (2 konservatorstillinger, 3 arkeologstillinger og en magasinforvalter på 
funnmottak). Arbeidsgiver vil likevel vurdere om forvaltningsoppgavene bør tydeliggjøres 
mer i planen og tar innspillet med til styrebehandlingen. Arbeidsgiver vil i styremøtet også 
vise til punktet om digital kompetanse som er falt ut av planen, som nevnt innledningsvis i 
dette møtet.  
 
Akademikerne stilte spørsmål om hvorvidt KHM vil satse på mer kursing av ansatte eller på 
rekruttering for å styrke administrativ støtte til forskning. 
 
Arbeidsgiver svarte at stillingsressurser eller tjenestekjøp ikke er klarlagt ennå, det vil bli 
detaljert i tiltaksplanene. Behovet for mer forskningsadministrativ støtte har vært tydelig 
signalisert fra seksjonene gjennom hele prosessen.   
 
Tjenestemannsorganisasjonene uttrykte at de i hovedsak er fornøyd med planen, både 
struktur og oppsett, og at innspillene fra forrige drøftingsmøte er ivaretatt. 
 
 
Videre 
KHM kommer tilbake med eksakte tidspunkter for høstens prosess.  
 
 
 
 
 


