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DISKUSJONSMØTER MED ENHETENE

29.-30.9.2020



Forslag til agenda

• Innledning (5 min)

• Gjennomgang av modelluavhengige grep og hovedinnhold i 
ulike modellalternativer (30 min)

• Gruppediskusjon og kort, felles oppsummering (30+15 min)

• Kort om prosess videre (5 min)

• Avslutning (5 min)

Mål: Generere og forbedre ulike løsningsalternativer med 
utgangspunkt i analysearbeidet. Vil gi viktige innspill til 
prosjektgruppens arbeid med rapport og anbefalinger.
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Oversikt over prosessen
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Universitetsmuseets organisasjonsstruktur siden 2015/ 2018 

 

 

 

Universitetsmuseets 
styre 

Direktør 
Ledergruppe 

 

Sentraladministrasjon 

Administrasjonssjef 

Arena for forsknings-
kommunikasjon 

Arenaleder 
Hussjef MP3 

 

Formidlingsavd. 

Avdelingsleder 

Utstillinger HS10 

Utstillinger MP3, 
N302 

Undervisningstjeneste 

Skriftlig og digital 
informasjon, 
internt/eksternt 

Arrangementer 

Avdeling for 
naturhistorie 

Avdelingsleder 
(inst.styrer) 

Seksjon for taxonomi 
og evolusjon 

Seksjon for 
paleobotanikk og 
geologi 

Seksjon for 
universitetshagene 

Avdeling for 
kulturhistorie 

Avdelingsleder 
(inst.styrer) 

Forskningsseksjon 

Seksjon for 
samlingsforvaltning og 
konservering 

Fornminneseksjonen 



Kort innledning til diskusjon

• Hensikten med å evaluere Universitetsmuseets (UM) 
organisasjon er å videreutvikle museet slik at det har 
en formålstjenlig, fremtidsrettet organisering i 
forhold til oppgaver og strategiske mål

• Det finnes ingen perfekt organisasjonsmodell som 
kan dekke alle behovene i en organisasjon, men det 
finnes organisasjonsformer/-modeller som har større 
sjanse til å lykkes enn andre

• Uansett organisasjonsmodell vil samarbeid og 
arbeidsoppgaver foregå på tvers av avdelinger, 
enheter og seksjoner og ikke kun innenfor disse

• I prosjektets arbeid har vi startet vidt med å se på ulike 
varianter av organisasjonsstrukturer som innebærer 
ulik grad av endring – foreslår fire hovedmodeller –
men det er mulig å «plukke og mixe»



Hovedmodeller

• Modell 1: Forsterke og forbedre dagens modell

• Modell 2: Forsterke og forbedre dagens modell 
med noen ytterligere grep

• Modell 3: Ytterligere grep for å styrke 
linjeorganisering / samhandling på tvers

• Modell 4: Funksjonsorganisering
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Modelluavhengige grep
• Tydeliggjøre strategisk ansvar: Tydeligere definere direktørens strategiske ansvar samt et felles lederansvar 

knyttet til å skape en felles forståelse av hva som er UMs mål/strategi innen forskning, samlinger, formidling. 

• Styrke/utvikle ledergruppen: Utvikle ledergruppen som en «samlende, proaktiv kraft». Lederne bør ha mer 
myndighet, og innflytelse på strategi, rekruttering og organisatoriske endringer som gjennomføres. 

• Tydeliggjøre mandat, myndighet og roller: Mellom ledere, for ulike nivåer av ledere, for ulike organ ved 
museet osv. Bedre rolleavklaring for ledere og tydelige stillingsbeskrivelser for ansatte med ansvarsområder. 
Viktige områder: Roller og ansvarsområder mellom 1) seksjon for forskning og SAMKONS, 2) 
Formidlingsavdelingen og Arena og 3) Hagene (inkl. koordinere formidling i hagene bedre)

• Styrke prosjekt som arbeidsform: Prosjekter vil også i fortsettelsen være en mye brukt arbeidsform ved UM. 
Må profesjonalisere dette arbeidet vha. tydelige mandater med klare mål, sikre riktige deltakere, tydelige 
rammer osv. 

• Øke fokus og satsing på digitalisering (strategi og finansiering), trengs en langsiktig plan som inkluderer alle 
grupper/fagmiljø

• Ulike grep knyttet til kommunikasjon: Sette i gang et prosjekt med interne ressurser for å bedre nettsidene, 
sikre at videre drift fungerer godt. Tydeliggjøre ansvar for intern kommunikasjon, web og digital kommunikasjon. 
Gjøre tilgjengelig styresaker, agendaer og evt. referater (evt. felles, digitale møter hvor informasjon som er 
nyttig for mange deles). Skape felles møteplasser (UM og per enhet) inkl. «myldring» og sosialt samvær. 

• (Styrets sammensetning: Vurdere sammensetning og mulig behov for å øke grad av ekstern representasjon 
(krever endring av vedtektene)).



Modelluavhengige grep – Org. struktur

• Tydelig definere seksjonene og seksjonslederrollene: Utpeke ledere for alle seksjoner med avklarte 
ansvarsområder. Rollene som leder for hhv. seksjoner for forskning i NH og seksjon for forskning i KH bør 
rullere (faglige stillinger). Må vurdere hvem (rullerende leder for seksjonen / avd. leder / direktør) som skal ha 
personalansvar for ansatte i forskningsseksjonene

• Utvidet ledergruppe = Det formelle organet mellom ledelsen og seksjonene – gir bedre innsikt i museets drift på 
tvers og bedre informasjonsutveksling. Vurdere hvorvidt informasjonsmedarbeider skal delta (som observatør) 
for å forenkle prosesser knyttet til informasjonsdeling og involvering

• Styrke, innenfor økonomisk mulighetsrom, administrasjonen gjennom å opprette enkelte nye, kritiske roller, 
sette opp en prioriteringsrekkefølge, eks. Ansvarlig for arealer, bygg og sikkerhet – Databasekoordinator –
Prosjektledere – Forskningskoordinator. Vurdere å flytte info-medarbeidere til felles administrasjon.

• Vaktene: Ikke optimalt at vaktene har sitt ansettelsesforhold til administrasjonen – langt unna møtet med 
publikum og den faktiske driften av publikumsfasiliteter og utstillingsareal. Finne en annen løsning, eks. 
personalansvar hos leder for Formidling, og koordinering av informasjon og daglig dialog hos leder for 
underviserne.  



Modell 1: Forsterke og forbedre dagens modell

Direktør

Avdeling for 
kulturhistorie

Seksjon for KH -
forskning

Seksjon for 
samlingsforvaltning og 

konservering

Fornminneseksjonen

Avdeling for 
naturhistorie

Seksjon for evolusjon 
og systematikk

Seksjon for 
paleobiologi og 

geologi

Seksjon for 
universitetshagene

Formidling Administrasjon

Arena

Mulige hovedmodeller (1 av 4)

Aktuelle grep inkl.: 

• Videreføre delvis desentralisert 
formidlingsfunksjon, men tydeliggjøre 
ansvar og oppgaver i de ulike enhetene 
som innehar formidlingsansvar og oppnå 
bedre koordinering på tvers

• Tilrettelegge for at Arena går fra prosjekt 
til drift (og som en ordinær del av linjen)

• Kan vurdere å endre fra instituttledere 
til fast ansatte avdelingsledere for Avd. 
for NH og KH

• Kan vurdere å legge til en rolle som 
underdirektør (ass. dir.)



Modell 2: … med noen ytterligere grep

Direktør

Avdeling for kulturhistorie

Seksjon for KH-forskning

Seksjon for 
samlingsforvaltning og 

konservering

Fornminneseksjonen

Avdeling for naturhistorie

Seksjon for NH-forskning

Seksjon for 
universitetshagene

Administrasjon Formidling og 
forskningskommunikasjon

• Arena for forskningskommunikasjon 
inngår i en samlet avdeling for formidling 
og forskningskommunikasjon 

• SAMKONS tilnærmet som i dag, men gis 
et større ansvar for forvaltning også inn 
mot Avd. for NH (i første omgang 
utstillingssamlingene ved NH), evt. som et 
rådgivende organ for NH

• Samle ansatte i seksjon for taksonomi og 
evolusjon og seksjon for paleobotanikk og 
geologi i én seksjon med én seksjonsleder 
(med flere forskningsgrupper innenfor 
seksjonen hvor personalansvar evt. 
delegeres til lederne av 
forskningsgruppene)

• Kan vurdere å legge til en rolle som 
underdirektør (ass. dir.)

Mulige hovedmodeller (2 av 4)



Mulige hovedmodeller (3 av 4)

Modell 3: Ytterligere grep for å styrke linjeorganisering / samhandling på 
tvers

Aktuelle grep inkl.: 
• Etablere en stilling som underdirektør (som evt. kan lede sentraladministrasjonen) og som er stedfortreder for 

direktøren. Vedkommende vil ha en mer adm. funksjon enn direktøren, og ha særskilt ansvar for et eller flere 
områder, f.eks. økonomistyring, personalforvaltning, HR etc.

• Avd. for NH og Avd. for KH oppløses og rollen som avd. leder (instituttleder) for disse avd. fjernes (oppgavene 
må ivaretas av seksjonslederne og en styrket administrasjon). Seksjonslederne har ansvar for faglig/strategisk 
ledelse, samt personal og økonomi. Avdelingsrådene oppløses, men behov for råd på tvers for å ivareta behov 
for dialog og samhandling

• SAMKONS har et tverrgående forvaltningsansvar for UMs samlinger (ekskl. hageseksjonens samlinger) og 
magasiner. NH beholder en organisering hvor teknikere jobber tett med 1-2 forskere (i et likestilt samarbeid), 
men SAMKONS gis ansvar for sentrale forvaltningsoppgaver knyttet til kravspesifikasjoner, lagring, 
datasystemer m.m. for både de naturhistoriske og de kulturhistoriske samlingene. Også NH vil, i større grad 
enn i dag, skille mellom teknisk forvaltning og vitenskapelig ansvar for samlingene



Modell 3: Ytterligere grep for å styrke linjeorganisering / 

samhandling på tvers

Underdirektør

Seksjon for KH - forskning Fornminneseksjonen
Seksjon for 

samlingsforvaltning og 
konservering

Seksjon for evolusjon og 
systematikk

Seksjon for paleobiologi og 
geologi

Seksjon  for 
universitetshagene

Administrasjon Formidling og 
forskningskommunikasjon

Direktør

Råd for å utveksle informasjon og koordinering

Råd for å utveksle informasjon og koordinering



Mulige hovedmodeller (4 av 4)

Modell 4: Funksjonsorganisering

Aktuelle grep inkl.: 

• Endre til en organisasjonsstruktur som gjengir grupperinger av UMs funksjoner og oppgaver

• Fire kjerneområder hvor hvert område grupperer beslektede hovedfunksjoner/-oppgaver: 

1. Forskning 

2. Forvaltning

3. Formidling

4. Administrasjon, drift og fornying (administrasjon, prosjekter, digitalisering m.m.)



Modell 4: Funksjonsorganisering

Underdirektør

Forskning Forvaltning Formidling

Administrasjon

Direktør

Forskning (KH)
Forskning (NH 1)
Forskning (NH 2)

Samkons
Fornminne (KH)
Hagene (NH)

Formidlingsavd. 
Arena 
Vakter og kunnskapsverter



Andre ideer

• Opprette to likestilte formidlingsenheter/avdelinger, én med ansvar for 
MP3/Natur samt Arena og hager, og én med ansvar for HS10/Kultur 
inkl. utgravning. Kan ha en del roller på tvers av disse. Flytte 
informasjonsmedarbeidere til administrasjonen (Modell 1, men med 
endret innhold i boksene «Formidling» og «Arena»). 

• Skille samlingsforvaltning og konservering. Seksjon for konservering 
kan være tverrgående, seksjon for samlingsforvaltning kan samles i 
én seksjon sammen med seksjon for forskning (KH). Vil kunne føre til 
større grad av likhet mellom organisering på NH og KH.

29.09.2020

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 15



UNIVERSITETET I BERGEN

Gruppediskusjon 



Forslag til diskusjonsspørsmål

• Trekk frem de 4 modelluavhengige grepene 
gruppen mener er viktigst for å styrke 
organisasjonen og begrunn kort hvorfor. Hvilke(t) 
modelluavhengig grep vil dere IKKE innføre?

• Ta utg. pkt. i den modellen flertallet av gruppen 
mener best tilrettelegger for en formålstjenlig, 
fremtidsrettet organisering. Hvilke justeringer / nye 
elementer vil dere foreslå?

• Andre viktige innspill knyttet til organisering internt i 
enheten?
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Kort om vei videre

• Møter med UMs hovedenheter 29.-30.9.

• Frist for skriftlige innspill fra UMs ansatte: 13.10.

• UiBs faglige ledelse 19.10. 

• IDU (20.10.)

• Styringsgruppen 21.10. (bli enige om anbefalinger og 
hovedtrekk ved modell)

• FU (14.10.) og 28.10. 

• Styringsgruppen (oppdatert) 3.11. (vedta anbefalinger og 
modell)

• UMs styre 3.11.

• Fremleggelse for UiBs styre 26.11. 
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Takk for i dag!


