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IDF-MØTE 01.11.16 - STYREPAPIRER KHMs STYREMØTE 4. NOVEMBER 2016 
 
Tid: 1. november 2016, kl. 10.00-11.30 
Til stede: Kristian Omnes (Parat); Brynjar Sandvold (NTL): Christian Løchsen Rødsrud (Forskerforbundet); 
Mari Elisabeth Smith (Akademikerne); Ralfs Znotins (lokalt HVU); Karsten Aase-Nilsen (arbeidsgiver). 
 
Avklaring av IDF-møtets ramme:  
To av sakene på styrets møte 04.11.16 er drøftingssaker etter HA §12, Sak 32/16 Budsjett 2017 og 
langtidsbudsjett 2017-21 og Sak 33/16 Årsplan 2017-19. Siden Sak 32/16, Budsjett 2017/LTB 2017-21, ikke 
fremlegges i endelig form og vil bli spesifisert ytterligere etter styremøtet og frem mot kommende 
styremøtet, var det enighet om å behandle denne som en informasjonssak og ikke en drøftingssak i møtet. 
For Sak 33/16, Årsplan 2017-19, foreligger det grunnlag for gjennomføring av drøfting. Det føres derfor 
referat fra drøftingene av denne sak 
 
 
Styrets møte 04.11.16 - Sak 33/16 Årsplan 2017-19 – referat drøfting IDF-møte 01.11.16 

 
Forskerforbundet:  
Ad. Del A. Aktivitet 1a og 1b: Viktig at rutinene rundt mottak av og administrativ støtte for PhD-studentene 
bedres. KHMs oppfølging her er ikke optimal, det tar mye tid å trenge seg inn i UiO-systemet. Eldre PhDer 
hjelper de nye, men det er ingen tilfredsstillende løsning. 
 

Arbeidsgiver mrk:  
Følges opp gjennom implementeringen av program for mottak av nytilsatte, jfr. årsplanens del B, 9f.  
 
Akademikerne: Utilfredsstillende administrativ støtte til stipendiatene kan gi dårligere gjennomføring av 
PhD-løpet, som igjen kan ha negative økonomiske konsekvenser for UiO gjennom reduserte 
incentivinntekter fra PhD’ene. Det slår vel også tilbake på KHM? 
 
Arbeidsgiver mrk: KHM mottar ikke andeler av fakultetenes kandidatmidler. Har til nå ikke lykkes med å 
etablere ordninger for inntektsdeling mellom KHM og HF-/SV-fak. 
 
---- 
 
Akademikerne:  
Ad. Del B, tiltak 11b-c: Hva er planene for medvirkning i forbindelse med flytting til de nye lokalene på 
Økern og erstatningslokaler-Sørenga? 
 
Arbeidsgiver mrk: Svært lang forhistorie bak flyttingen til de nye Økernlokalene; arbeidstakermedvirkning 
har vært ivaretatt gjennom tjenestemannsrepresentant i prosjektets brukergrupper. Erstatningslokalene 
for Sørengamagasinet vil ikke inneholde faste arbeidsplasser, og formell medvirkning fra tj.m.org. er 
dermed ikke problemstilling.  Arbeidsgiver vil redegjøre for prosessene bak planleggingen av de nye 
Økernlokalene som info-sak senere, og evt. ta initiativ til at medvirkning på riktig nivå kan tas ut når/hvis 
det blir aktuelt.   
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--- 
 
Forskerforbundet: 
Generell kommentar: Årsplanen er veldig ambisiøs, veldig mange tiltak, mye man vil ha gjort med mye 
ressurser. Er det planer om oppbemanning eller midlertidige prosjekt? Det er lange og varige oppgaver som 
her skal foregå.  
 
Arbeidsgiver mrk: Årsplanen har en 3-årig varighet; alt skal ikke gjennomføres i 2017. Planen har for øvrig 
sin basis i seksjonsledernes innspill; oppgavevolumet er skalert utfra deres vurdering av hva som er mulig å 
få gjennomført i løpet av en 3-årsperiode. Bemanningsnivået vil følge av den strategiske kompetanse- og 
bemanningsplanen, og av LTB 2017-21. 
 
---- 
 
NTL:  
Generell kommentar-1: Årsplanen har veldig mange bra tiltak, og planen er generelt bra. Men vi er litt 
bekymret for om ressursene som skal til for å følge den opp er tilstrekkelige. 
 
Generell kommentar-2: Basisvirksomheten blir litt borte i planen. 
 
Arbeidsgiver mrk: Det ligger som premiss for årsplanen at det primært er nye tiltak som skal omtales. De 
driftsrelaterte og mer løpende oppgavene vil komme fram dels i seksjonenes årsplaner, dels i de 
individuelle arbeidsplanene. Det er ellers lagt mye vekt på å vise hvordan planens tiltak har sin basis i 
driftsoppgavene og de tre F’er gjennom «Bakgrunn»-teksten som innleder hvert tiltak, jfr. bl.a. Tiltak 7. 
 
Ad. flytting til nye lokaler, jfr. tiltak 7, 10 og 11: Hvordan har man tenkt at alle de store oppgavene knyttet 
til flytting til det nye Økernmagasinet samt til de nye lokalene for Sørengamagasinet skal kunne løses, 
herunder flytting av kons./magasin til lokalene, ned-/oppakking av hele den arkeologiske samlingen, flytting 
av stein- og tremagasin på Sørenga, demontering av utstilling på Historisk museum, montering av nye, 
planlegging av nytt VTM med utstillinger etc. Alt i alt mange omfattende prosesser, som vil kreve mye av de 
ansatte. I følge styrevedtak, er det ikke planlagt å øke bemanningen ut over stillingsplanen fra 2014, med 
unntak av 6 nye for å dekke underkapasitet i kulturminneforvaltningen. Det virker som at forutsetningen er 
at arbeidet skal gjøres av prosjektansatte, siden økonomien ikke tillater en økning av faste tilsatte.  I så all 
får man en tydelig dreining mot at det ansettes på midlertidig basis, for å løse oppgaver som vil være 
pågående i mange år. 
 
Arbeidsgiver merket seg synspunktene. 
 
 
---  
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Akademikerne: 
Generell kommentar: Det hadde vært fint å ha en oversikt over sammenheng mellom museets 
ressurssituasjon og årsplanens hovedprioriteringer/tiltak. 
 
Arbeidsgiver mrk: Dette er omtalt i fremleggsnotatet til Sak 32/16, Budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-
21). Prioriteringer av stillingsressurser vil også bli synliggjort gjennom oppfølgingen av kompetanse- og 
rekrutteringsplanen, herunder tiltaksplanen for rekruttering som styret skal behandle på sitt 
desembermøte.  
 
 
 
Ref: KNI, 03.11.16 

 
  


