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STYRESAK 64/19   

STATUS ARBEID MED ORGANISASJONSEVALUERING 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

5. desember 2019 

 

Saksbehandler 

Susan Reinhardtsen, John Olsen 

 

Saksfremlegg 

I 2012 gjennomførte Vest-Agder-museet en organisasjonsgjennomgang i regi 

av SonConsult, Trygve Nordby. Denne medførte en omorganisering i 2013. Det 

har vært planer for en ny gjennomgang, men denne har av ulike grunner blitt 

utsatt. 

 

Vest-Agder-museet har engasjert Andreas Aase til å bistå med gjennomgangen. 

Undersøkelsen vil både omhandle organiseringen av virksomheten og trivsel i 

museet. Når det gjelder organiseringen av museet skal spørsmålene avklare om 

museet er rett organisert for å møte de fremtidige utfordringene, 

informasjonsflyt fungerer osv. Det er ønskelig at undersøkelsen ikke i for stor 

grad overlapper helse- og miljøundersøkelsene som bedriftshelsetjenesten 

rutinemessig utfører. Spørsmål i undersøkelsen avklares i samarbeid mellom 

ledelsen i museet og de tillitsvalgte. Aase utformer og kvalitetssikrer spørsmål, 

ivaretar hensyn til anonymitet osv. 
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Formelt har styret et ansvar for den overordnede organiseringen av museets 

virksomhet, mens direktøren har ansvaret for personal. Styret har som følge av 

dette særlig eierskap til organisasjonsevalueringsdelen av undersøkelsen. Det er 

ønskelig at sittende styre mottar rapport fra undersøkelsen, og for å ivareta dette 

foreslås styret å gi styreleder og nestleder mandat til å gjennomgå temaene og 

spørsmålene i undersøkelsen før disse sendes ut. 

 

Følgende fremdrift er så langt lagt til grunn for undersøkelsen: 

• Ferdigstillelse utarbeidelse spørreskjema - 11. desember 2019.  

• Elektronisk utsendelse av spørreskjema til de ansatte - 6. januar 2020. 

• Svarfrist ansatte - 31. januar 2020. 

• Resultatet av undersøkelsen legges frem for ledelse og tillitsvalgte i 

løpet av uke 7.  

• Resultatet av undersøkelsen legges frem for styret i møtet den  

27. februar 2020. 

• Resultatet av undersøkelsen legges frem for alle ansatte i løpet av 

 uke 12. 

 

I etterkant av undersøkelsen skal resultatene av kartleggingen følges opp med 

mål og tiltak. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar saken til orientering. 

2. Styret gir styreleder og nestleder mandat til å gjennomgå spørsmålene 

på styrets vegne, før disse sendes ut. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


