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PROSJEKTANSVARLIG/PROSJEKTEIER VED SØKNADER OM EKSTERN 

FINANSIERING FRA PERSONER SOM IKKE ER ANSATT VED KHM 

Problemstilling: KHM mottar forespørsler om å stå som prosjektansvarlig på søknader om ekstern 

finansiering hvor prosjektleder ikke er ansatt ved KHM.  På hvilket nivå i organisasjonen (og hvem 

skal involveres) når beslutningen om å stå som prosjektansvarlig for søknader tas? 

Problemstillingen ble reist i forbindelse med tilsetting i eksternt finansiert stilling som postdoktor 

behandlet på styremøtet 4.11.2016 (S 37/16). 

I følge UiOs reglement for museene har museumsdirektøren overordnet ansvar og myndighet med 

hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt museumsstyret eller et annet organ, og har 

generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. 

Ut i fra dette er det klart at det ligger til museumsdirektørens rolle å fatte beslutningen om å stå 

som prosjektansvarlig for eventuelle prosjekter. 

Dette fremgår også av UiOs nettsider om eksternt finansierte prosjekter som sier følgende: 

Prosjekteier (instituttleder eller tilsvarende) har det overordnede ansvaret for prosjektene. 

Dette innebærer: 

 Godkjenne søknader for prosjektet 

 Bevilge eventuelle egenandeler 

 Sikre at prosjektet er innenfor instituttets faglige interesse og innenfor 

instituttets økonomiske handlingsrom 

 Godkjenne avtalen/kontrakten 

 Å tilrettelegge for administrativ støtte til drift innenfor alle faser av 

prosjektene 

 Sikre at prosjektets håndteres innenfor UiOs retningslinjer for forvaltning av 

eksternt finansierte prosjekter. 

 At prosjektet følges opp faglig og økonomisk for å sikre god gjennomføring 

Ut i fra fakultetenes nettsider om rutiner i forbindelse med ekstern finansiering fremgår det også at 

avgjørelsen om å stå som prosjektansvarlig for søknader ligger til instituttleders rolle. Avgjørelsen 

tas gjerne i samråd med forskningsansvarlige/forskningsgrupper ved instituttene, men 

styrebehandles ikke. Instituttleder kan imidlertid velge å legge saken frem for styret. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/efp/roller/prosjekteier.html
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Det fremgår ikke av noen av nettsidene som er sjekket i forbindelse med dette at det er ulik 

behandlingsmåte for søknader om ekstern finansiering hvor prosjektleder ikke er ansatt ved 

enheten i forhold til saker hvor prosjektleder allerede er ansatt.  I rutinene skissert på nettsidene 

ligger det til prosjektansvarliges rolle å vurdere om eventuelle ansettelser i prosjektet vil medføre 

utfordringer med hensyn til personalpolitikk, rekrutteringsprosesser osv.  

Tilsettinger ved KHM skal som hovedregel behandles i museumsstyret. I følge reglementet for 

museene, § 3, skal styret innstille og tilsette i vitenskapelige stillinger der museet er tilsettings- 

eller innstillingsmyndighet. I følge det samme reglementets § 8 skal «Tilsetting i 

utdanningsstillinger og undervisnings- og forskerstillinger skje i henhold til retningslinjer vedtatt 

av universitetsstyret innenfor rammer gitt i universitets- og høgskoleloven».  Styrets myndighet og 

rolle i tilsettingssakene vil være den samme uavhengig av tilsettingssakens opprinnelse. Dette betyr 

at styret vil kunne avvise eller sende tilbake tilsettingssaker som fremmes som en følge av søknader 

om ekstern finansiering. 

På bakgrunn av det som er skissert over og kartlegging av praksis ved andre UiO-enheter forslås 

det følgende praksis ved KHM: 

Museumsdirektøren kan på vegne av KHM fatte beslutninger om at museet skal være 

prosjektansvarlig i forbindelse med søknader om ekstern finansiering. Museumsdirektøren 

velger om han vil legge saken frem for styret. 

Museumsstyrets rolle og myndighet i en eventuell tilsettingssak som følge av prosjektansvaret er 

det samme som i alle andre tilsettingssaker ved museet. 

Vedtaksforslag:  

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til prosedyrer ved beslutning om KHM-tilknytning for 

forskningsprosjekter med ekstern finansiering. 

 

 

 

 

 

 

 


