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Universitetsmuseets organisasjonsstruktur slik den ble
vedtatt av UiB-styret 24.09.2014

Beslutningsstrukturen ved universitetsmuseet i Bergen er slik at det finnes fire nivåer der beslutninger tas:
Styret, direktøren, avdelingssjefene og administrasjonssjefen, samt seksjonssjefene. De strategiske fora,
ledergruppen og avdelingsrådene er arenaer for drøfting og gir kvalifiserte råd til beslutningstagende nivå.

Den vesentligste endringen var at de strategiske fora ikke
fungerte i den forstand at det ikke viste seg noe særlig behov for
dem.

Det ble jobbet innen disse fora med både samlingsforvaltning og
formidling, men de ble i praksis I brukt etter 2016, men aldri
formelt nedlagt,.

Tanken med slike strategiske for a var å etablere en struktur som
kunne forene linje med prosjekt, og forholde seg til endringer.

Forskningsforum drøfter forskningsstrategiske spørsmål og spørsmål knyttet til etableringen
og utviklingen av forskningsprosjekter. Leder oppnevnes av direktøren.
Forvaltningsforum drøfter strategiske spørsmål knyttet til samlingsforvaltningen, spørsmål
knyttet til etableringen og utviklingen av forvaltningsprosjekter. Leder oppnevnes av
direktøren.
Formidlingsforum drøfter strategiske spørsmål knyttet til formidling, spørsmål knyttet til
etableringen og utviklingen av formidlingsprosjekter. Dette forum ledes av Formidlingssjefen.
Undervisningsforum drøfter strategiske spørsmål knyttet til den akademiske undervisningen
som gis av museets ansatte, spørsmål knyttet til etableringen og utviklingen av
undervisningsprosjekter og -formater. Leder oppnevnes av direktøren.

Siden da har det dessuten vært nødvendig å endre
organisasjonen ved flere anledninger:

Sammenslåing av samlingsforvaltning og konservering 2016

Ny organisering av utgravningsvirksomheten 2017

Etablering av Arena for forskningskommunikasjon 2018

Universitetsmuseets organisasjonsstruktur siden 2015/ 2018
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Evaluering av Universitetsmuseets organisasjonsstruktur
MØTE I SG 20.8.2020
Presentasjon v/ Anne Line Grepne og Nils-Helge Fjeld, AFF og Wenche Førre, UiB

UNIVERSITETET I BERGEN

Agenda
•
•
•
•
•

20.08.2020

Status i prosjektet
Planlegging av workshop 26.8.
Andre kommende aktiviteter
Kommunikasjon og involvering
Spørsmål og innspill
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Prosess og tidsplan
Kartlegging
Alle ansatte involveres i kartleggingsarbeidet gjennom intervjuer. I tillegg
intervjues UMs styreleder for museet, andre interessenter ved UiB, samt
interessenter utenfor UiB og UM.

Analyse
Analyse-workshop med bred involvering hvor funn fremlegges og diskuteres.
Alle ansatte inviteres.

Anbefaling
Løsnings-workshop.
Anbefalt organisering og utviklingsprosjekter i endelig rapport.

20.08.2020
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Hvor står vi nå
OPPSTART

Innledende
møter og
planlegging

KARTLEGGING

Dokumentgjennomgang

Design av
kartleggingsprosess
Overordnet
design av
prosess
Gjennomføring av
kartleggingsprosess

20.08.2020
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ANALYSE

Gjennomgang av
data fra
kartlegging

Analyseworkshop

Arbeid med input
fra analyseworkshop

ANBEFALING

Løsningsworkshop

Arbeid med
rapport med
anbefalinger

BESLUTNING/
IVERKSETTING
Anbefaling av
organisering og
utviklingsområder

Oppsummert status etter kartlegging
 Samtaler med rektor, dir., ass. dir., avd.dir. v/ dir. kontor, UMs styreleder
 10 intervjuer med UMs ledelse inkl. leder for forskningsseksjonen (KH) og Arena
 19 digitale gruppeintervjuer med UMs ansatte (5-8 ansatte per intervju) samt 1

fysisk intervju med gartnerne
 Intervjuer med andre ressurspersoner ved UiB inkl. dekangruppen, representanter

fra dir. gruppen, samt enkelte andre vitenskapelige repr.
 Intervju med KHM v/ UiO og Luomus (Naturhistorisk sentralmuseum i Finland)
 Har bedt om skriftlige innspill fra studentrepresentanter

I tillegg har alle inviterte respondenter mottatt e-post hvor de ble oppfordret til å melde
inn ytterligere innspill og ideer. Har mottatt 20 skriftlige innspill.
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Om workshop 26.8.
•

•
•
•
•

I utgangspunktet ønskelig å invitere med alle museets
ansatte, men på grunn av regler for smittevernhensyn ble det
satt et «tak» på 120 deltakere
Alle museets ledere fikk en «kvote» til sin seksjon/avdeling,
totalt ble 120 deltakere invitert
Per 20.8. er 73 påmeldt
Kl. 9-14, Hotell Scandic Ørnen
Fokus: Hva har vi hørt? Hva hører vi som er relevant for
framtidig utforming av UM?

20.08.2020
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Forslag til agenda
Tidspunkt

Tema

Stikkord

Ansvar / Kommentar

09:00

Innledning

•
•

Bakgrunn
Kort status

AFF

09:20

Dagens museum

•
•

Et kort bakteppe
Dagens organisering

Henrik von Achen

09:35

Hva har vi hørt

•
•
•

UM på sitt beste
UMs største utfordringer
Fremtidig utvikling

AFF

10:20

PAUSE

10:30

Kort, faglig innlegg

•

Noen sentrale perspektiver

AFF (Nils-Helge)

10:50

Introduksjon til gruppearbeid

11:00

LUNSJ (evt. inkludert i gruppearbeid)

11:30/45

Gruppearbeid:
Hva hører vi som er relevant for framtidig utforming av UM?

13:00

Oppsummering av gruppearbeid

13:30

Avslutning

20.08.2020
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•
•

Om dagen i dag
Hva skjer videre

AFF
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Viktige tema i workshop
•
•

Vi vil «dykke dypere» i noen, sentrale tema knyttet til
videreutvikling av museet
Stikkord vil inkludere:
•
•

Ledelse og styring, strategi og retning, informasjon og medvirkning
Formålstjenlig og fremtidsrettet organisasjonsstruktur, bl.a. knyttet til:
•
•
•
•
•

•
•

20.08.2020

Administrativ sammensetning, fokus og kapasitet
Formidling: Helhetlig fokus og tydelig ansvarsfordeling
Samlingene: Balanse og godt samvirke mellom sikkerhet, forvaltning, konservering og
tilgjengelighet
Hagene: Hensiktsmessig struktur og organisering
Vakthold: Vurdere fremtidig utvikling av rollen som museumsvakt

Kobling mot UiBs fagmiljøer: Gode og effektive arenaer for samhandling og
samarbeid
Økende fokus på digitalisering – av samlingene og i formidlingen
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Gruppearbeid – Utkast til diskusjonsspørsmål
Hva har vi hørt som er relevant for framtidig utforming av UM?
1. Mål, retning og organisasjonsstruktur (alle grupper)
Mange etterspør tydeligere kommunikasjon av UMs strategi og retning. Ansatte opplever ikke å
være en del av «ett felles museum». Vi har også hørt eksempler på at deler av
organisasjonsstrukturen ikke fungerer optimalt.
Spørsmål: Hvordan bør UM utformes organisatorisk for å sikre et best mulig «rigget» museum for
fremtiden?
2.

Intern kommunikasjon og medvirkning (gruppe 1-6)

Mange ønsker seg større medvirkning og involvering av ansatte i saker som angår dem. Ansatte etterspør
bedre informasjonsflyt samt felles møtearenaer og informasjonskanaler.
Spørsmål: Hvordan kan en fremtidig organisering bidra til styrket intern kommunikasjon og medvirkning?
Hva tror dere vil fungere godt / mindre godt?

3.

Samordning og prosessforbedring (gruppe 7-12)

UM har et bredt mandat og virkefelt, og er i tillegg spredd over en lang rekke lokasjoner. Innspillene peker
på utfordringer knyttet til manglende samordning, dialog og kommunikasjon. Ulike praksiser utvikles litt
«her og der».
Spørsmål: Hvordan kan organisasjonen bidra til å sikre mangfold og nytenkning, men samtidig ivareta
behov for standardisering og effektivitet?

Kommende aktiviteter
•

Uke 36: Møte med UMs (utvidede) ledergruppe for å oppsummere prosessen
så langt og hovedfunn fra workshop, samt gi gruppen mulighet til å gi øvrige
innspill

•

Uke 40: Avholdelse av «løsnings»-workshop (28.9.) med fremleggelse og
diskusjon rundt foreløpige anbefalinger og modellalternativer

•

Uke 43-46: Prosjektet fremlegger sin rapport med anbefalinger til prosjektets
styringsgruppe (21.10.) og øvrige fora og gjør evt. justeringer

•

Uke 48: Endelig fremleggelse for UiBs styre (26.11.)

Orientering om kommunikasjonsaktiviteter
Etter vedtak om prosess i styringsgruppen 13. mai har prosjektgruppen informert de
ansatte på følgende måter:
•
•
•
•
•
•
•

15. mai – Mail til alle med presentasjon om evalueringsprosjektet inkl. prosess og tidsplan
19. mai – Mail til alle om prosjektet og hvordan intervjuene skal gjennomføres inkl. hovedspørsmålene i intervjuene
25. mai – Mail til alle om at det er opprettet en egen nettside for prosjektet med beskrivelse av prosess og fremdriftsplan, samt
andre sentrale dokumenter
11. juni – Nyhetssak på nettsiden «Takk for innsatsen!»
24. juni – Nyhetssak og mail om «Workshop i august»
30. juni – sakspapirer fra styringsgruppemøtet 26. juni lagt ut på nettsiden
Uke 34 – Mail og nyhetssak om Workshop 26. august

Møter med Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU):
•
•
•
•

24. juni – IDU får presentert hovedfunn – før møte i styringsgruppen 26. juni
17. august– IDU får presentert opplegg for Workshop – før møte i styringsgruppen 20. juni
Uke 39 – IDU får presentert opplegg for løsningsworkshop – før møte i styringsgruppen
Uke 43 – IDU får presentert anbefalinger om organisering og utviklingsprosjekter
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Spørsmål / Innspill?

UNIVERSITETET I BERGEN

