Styret

US 10/
10/10 Kunngjøring av stilling som museumsdirektør og ansettelse av vikar i stillingen
ePhortesak: 2010/68
Møtedag: 12.02.2010

Saksansvarlig: personaldirektør Halfdan Hagen
Informasjonsansvarlig: personaldirektør Halfdan Hagen

Saken gjelder
Harald Jacobsen har i brev av 17.12.2009 sagt opp sin stilling som museumsdirektør ved Arkeologisk museum for
å tiltre stilling som administrerende direktør i Hedmark fylkesmuseum AS. Oppsigelsesfristen er tre måneder, men
Jacobsen har bedt om å få fratre ca 1.3.2010.
Som ansettende myndighet må styret vedta utlysingstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av stillingen samt
oppnevne innstillingsutvalg som kan vurdere søknadene og fremme innstilling overfor styret.
Stillingen som museumsdirektør bør kunngjøres så snart som mulig med sikte på ansettelse i styret før
sommerferien. Det er imidlertid behov for å ansette en vikar i stillingen frem til ny museumsdirektør er på plass.
Da universitetsdirektøren ikke har myndighet til å foreta ansettelse i vikariat ut over seks måneder legges sak om
ansettelse i vikariat frem for styret som ansettende myndighet.

Forslag til vedtak
1. Ny museumsdirektør ved Arkeologisk museum ansettes på åremål for en periode på fire år med mulighet
for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år. Dette i samsvar med Uhl § 6-4.
2. Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av stillingen.
3. Styret foretar ansettelse i stillingen etter innstilling fra følgende innstillingsutvalg:
• Universitetsdirektør Per Ramvi
• Avdelingsleder ved Avdeling for fornminnevern, førsteamanuensis Arne Johan Nærøy
• Avdelingsleder ved Avdeling for samlinger, forsker Mari Høgestøl
• To representanter for de ansatte ved museet, oppnevnes av rektor etter forslag fra tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
4. Arne Johan Nærøy ansettes i vikariat som museumsdirektør ved Arkeologisk museum fra 1.3.2010 og
frem til stillingen er besatt, begrenset t.o.m. 28.2.2011. Ansettelse uten offentlig kunngjøring er foretatt i
samsvar med personalreglementet § 2 nr 1a.

Stavanger, 29. januar 2010

Per Ramvi
universitetsdirektør
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Saksutredning: US 10/10 Kunngjøring av stilling som museumsdirektør og ansettelse av vikar
i stillingen.
Bakgrunn
Harald Jacobsen har i brev av 17.12.2009 sagt opp sin stilling som muséumsdirektør ved Arkeologisk museum for
å tiltre stilling som administrerende direktør i Hedmark fylkesmuseum AS. Oppsigelsesfristen er tre måneder, men
Jacobsen har bedt om å få fratre ca 1.3.2010.
Vurdering
Ansettelse på åremål
Harald Jacobsen har vært fast ansatt som direktør ved museet. I samsvar med museets ønske går universitetsdirektøren nå inn for at ny museumsdirektør ansettes på åremål. Ihht Universitets- og høgskolelovens (Uhl) § 6-4
kan leder for avdeling og grunnenhet ansettes på åremål for en periode på fire år med mulighet for ansettelse i
ytterligere to perioder på fire år. Museumsdirektøren ansettes dermed på samme vilkår som dekanene ved
fakultetene.
Utlysingstekst og stillingsbeskrivelse
Et første forslag til utlysingstekst og stillingsbeskrivelse er behandlet i museets ledergruppe 25.1.2010.
Universitetsdirektørens forslag er bearbeidet på bakgrunn av ledergruppens innspill.
Innstillingsmyndighet
Styret har i møte 27.11.2008, sak 90/08, vedtatt at museumsdirektør skal ansettes av styret etter innstilling fra
et innstillingsutvalg oppnevnt av styret.
Ved ansettelse av dekaner sammensettes innstillingsutvalg normalt av universitetsdirektør, en prodekan og en
instituttleder ved aktuelt fakultet, en representant for de ansatte samt en representant for studentene.
Etter innspill fra museumsdirektør foreslår universitetsdirektøren følgende sammensetning av innstillingsutvalg
ved ansettelse av museumsdirektør:
• Universitetsdirektør Per Ramvi
• Avdelingsleder ved Avdeling for fornminnevern, førsteamanuensis Arne Johan Nærøy
• Avdelingsleder ved Avdeling for samlinger, forsker Mari Høgestøl
• To representanter for de ansatte ved museet, oppnevnes av rektor etter forslag fra tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
Foreslåtte arbeidsgiverrepresentanter ved museet har informert museumsdirektør om at de ikke kommer til å
søke stillingen.
Ansettelse av vikar
Stillingen som museumsdirektør bør kunngjøres så snart som mulig med sikte på ansettelse i styret før
sommerferien. Det er imidlertid behov for å ansette en vikar i stillingen frem til ny museumsdirektør er på plass.
Da universitetsdirektøren ikke har myndighet til å foreta ansettelse i vikariat ut over seks måneder legges sak om
ansettelse i vikariat frem for styret som ansettelsesmyndighet.
Ihht personalreglementet § 2 nr 1a kan ansettelsesmyndigheten gjøre unntak fra hovedregelen om offentlig
kunngjøring ved ansettelse i vikariater for ett år eller mindre når det er nødvendig å foreta ansettelse raskt.
Etter forslag fra museumsdirektør går universitetsdirektøren inn for at Arne Johan Nærøy ansettes i vikariat som
museumsdirektør ved Arkeologisk museum fra 1.3.2010 og frem til stillingen er besatt, begrenset t.o.m.
28.2.2011.
Nærøy har mellomfag i arkeologi og har i 1999 avlagt doktorgraden med avhandlingen ”Stone Age Living Spaces
in Western Norway.”
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Fra 2000 har han vært ansatt som avdelingsleder ved museets Avdeling for fornminnevern. Arbeidsoppgavene
som avdelingsleder for avdelingen knyttes i tillegg til deltakelse i museets ledergruppe, til ledelse av museets
arkeologiske og naturvitenskapelige oppdragsvirksomhet samt museets oppgave som rådgiver og saksbehandler
overfor Riksantikvaren. Nærøy er også fast stedfortreder for museumsdirektør. Ihht museumsdirektør er han
svært godt orientert om museets totale virksomhet. En kort oversikt over Nærøys bakgrunn følger vedlagt.
Forslag til vedtak:
1. Ny museumsdirektør ved Arkeologisk museum ansettes på åremål for en periode på fire år med mulighet
for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år. Dette i samsvar med Uhl § 6-4.
2. Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av stillingen.
3. Styret foretar ansettelse i stillingen etter innstilling fra følgende innstillingsutvalg:
• Universitetsdirektør Per Ramvi
• Avdelingsleder ved Avdeling for fornminnevern, førsteamanuensis Arne Johan Nærøy
• Avdelingsleder ved Avdeling for samlinger, forsker Mari Høgestøl
• To representanter for de ansatte ved museet, oppnevnes av rektor etter forslag fra tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
4. Arne Johan Nærøy ansettes i vikariat som museumsdirektør ved Arkeologisk museum fra 1.3.2010 og
frem til stillingen er besatt, begrenset t.o.m. 28.2.2011. Ansettelse uten offentlig kunngjøring er foretatt i
samsvar med personalreglementet § 2 nr 1a.
Stavanger, 29.1.2010

Per Ramvi

Halfdan Hagen

universitetsdirektør

personaldirektør

Vedlegg:
• Universitetsdirektørens forslag til utlysingstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av stilling som
museumsdirektør.
• Forenklet CV for førsteamanuensis Arne Johan Nærøy.
• Oppsigelse fra museumsdirektør Harald Jacobsen av 17.12.2009.

Saksbehandler: rådgiver May Merete Tjessem Opdal, Personalavdelingen
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