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1. Innledning 

KHM er inne i en fase med strategisk utviklingsarbeid og endringsprosesser på en rekke områder, 

herunder forskningsstrategi, utstillings- og formidlingspolitikk, organisering og 

bemanningsdimensjonering. Det overordnede målet er å få på plass en bemanning og en organisering 

som kan bli effektive redskaper i realiseringen av de nye målene og nye strategiene, og som samtidig 

har den nødvendige økonomiske bærekraft i seg.  Rammen for alle prosessene er arbeidet med KHMs 

såkalte ”funksjonsanalyse”. Denne vil bli avsluttet gjennom behandling og i KHMs styre i juni 2013.  

KHM har de siste 3-4 år hatt en vanskelig økonomisk situasjon med regnskapsmessige underskudd og 

stramme budsjettmessige rammebetingelser.  Det er fra 2009 til i dag gjennomført en rekke tiltak for å 

komme ut av denne situasjonen og å nedbygge påløpte underskudd. I tillegg har økning av 

grunnbevilgningen fra UiO, styrket resultatproduksjon, rammejusteringer pga. nye momsregler og 

unormalt høye overheadinntekter i 2010, 2011 og 2012 bidratt sterkt til at underskuddene har blitt 

redusert. KHM har  ved utløpet av 2012 for første gang på flere år et regnskapsmessig overskudd i sin 

basisvirksomhet: et underskudd på 12,9 mill. kr. ved utløpet av 2009 er snudd til et overskudd på 5,27 

mill. kr.  ved 3. tertial 2012! Noe av overskuddet skyldes udisponerte midler fra ekstratildelinger til 

Saving Oseberg-prosjektet samt utbetalt garanti for museets Ötziutstilling (1 mill. kr.).  Justert for dette 

har KHM likevel et reelt overskudd i sin basisvirksomhet på ca 2,25 mill. kr. ved 3. tertial 2012. 

Som kjent fra tidligere virksomhetsrapporter er det likevel klare utfordringer knyttet til KHMs 

økonomiske struktur.  Dette gjelder særlig høye fastlønnsforpliktelser i kombinasjon med variable og 

risikoutsatte inntektskilder (billett- og butikksalg og overheadinntekter). Arbeidet med etablering av et 

mer solid fundament for KHMs økonomi, vil derfor ha den aller høyeste prioritet i årene som kommer, 

og er en av hovedmålsetningene for nevnte funksjonsanalyseprosess. 

2. Status for den økonomiske situasjonen – hovedtall i regnskap 3. tertial 2012 

Regnskapet for 3. tertial 2012 viser et samlet overskudd på nevnte 5,27 mill. kr, mens det i det 

opprinnelige budsjett for 2012 var lagt til grunn et underskudd på 3,8 mill. kr. Det samlede resultatet 

for 2012 ligger altså ca. 9 mill. bedre enn i opprinnelig budsjett. Det kan gis følgende øvrige 

kommentarer til regnskapet for 3. tertial 2012: 

- Inntekter: De regnskapsførte inntekter ligger ca. 12,4 mill. kr. høyere enn i periodisert budsjett. 

Inkludert i dette beløpet ligger nevnte ekstratildelinger til Saving Oseberg-prosjektet - kr. 2,73 mill. 

kr. fra UiO og kr. 2,0 mill. kr. fra KD - samt nevnte tilskudd til Ötziutstillingen. Korrigert for dette 

ligger inntektene ca. 5,7 mill. kr. høyere enn opprinnelig budsjettert.  Merinntekten har sin 

hovedårsak i svært høye overheadinntekter fra de eksternt finansierte prosjektene, hvorav alene 

overheadinntektene fra den arkeologiske utgravningsvirksomheten under KHMs fornminneseksjon 

ligger 5,16 mill. kr. høyere enn budsjettert.  Inntektene fra KHMs forretningsvirksomhet ligger ca. 1 

mill. kr. over opprinnelig budsjett ,  til tross for samlet nedgang i besøkstallet ved KHMs to museer 



 
 

på ca 20.000 besøkende. En av årsakene til det gode resultatet ligger i omsetningsøkning ved 

museumsbutikken på Vikingskipshuset. Brutto omsetning for KHMs samlede 

forretningsvirksomhet (billett- og butikksalget ved de to museene) lå i 2012 på 19,8 mill. kr. 

 

- Personalkostnader viser et samlet merforbruk på ca. 0,5 mill. kr. i forhold til periodisert budsjett. 

Det negative resultatet skyldes i hovedsak lavere frikjøpsinntekter enn budsjettert. Merforbruket 

må også sees i sammenheng med høyere overheadinntekter enn budsjettert.  Avviket utgjør 

uansett ikke mer enn 0,7% av det samlede lønnsforbruket , og er isolert betraktet ikke 

urovekkende eller unormalt i en så kompleks økonomi som KHMs.  

 

- Driftskostnader viser et merforbruk på ca. 2,6 mill. kr. i forhold til periodisert budsjett. Hoveddelen 

av merforbruket skyldes avskrivningskostnader. Det er også et visst merforbruk som følge av 

ufullstendig budsjettering av REVITA-prosjektet og av forprosjektene til ”Saving Oseberg”. 

Kostnadskontrollen og økonomistyringen ved KHMs seksjoner er god.  

3. Eksternt finansierte prosjekter 

KHM har i tillegg til sin basisvirksomhet en stor portefølje av eksternt finansierte prosjekter, hvorav 

arkeologiske utgravningsprosjekter etter kulturminneloven utgjør en særlig stor andel. Det samlede 

forbruket under efv-virksomheten i 2012 lå på 76,1 mill. kr., og det akkumulerte resultat på + 49,1 mill. 

kr. Dette overføres budsjettåret 2013. Hoveddelen av de overførte midlene gjelder forhåndsinnbetalte 

midler fra tiltakshavere for arkeologiske utgravningsprosjekter, som er bundet til videre finansiering av 

pågående prosjekter i 2013 og senere. 

4. Strategiske perspektiver KHMs økonomi 

Til tross for at underskudd er snudd til overskudd, er faren for at nye akkumulerende underskudd skal 

kunne oppstå klart til stede. Høy kvalitet i den løpende økonomiske styringen er derfor strengt 

nødvendig. Det er særskilt viktig med kontinuerlig overvåkning av fastlønnsvolumet, og et sterkt fokus 

på utvikling av nye inntektskilder og forbedret utnyttelse av eksisterende inntektsgrunnlag. På sikt bør 

KHM arbeide for en reduksjon av sitt samlede fatslønnsvolum. Et slik målsetning kan imidlertid kun 

oppnås i en kombinasjon av redusert  av oppgaveportefølje, bedre arbeidsorganisering og optimalisert 

anvendelse av eksisterende arbeidskraft og kompetanse. Disse punktene er hovedfokus for KHMs 

pågående funksjonsanalyse, som ble startet opp 1. september 2012 og som vil bli avsluttet sommeren 

2013.   

I tillegg kommer tiltak for styrking av det bevilgningsmessige grunnlaget fra Kunnskapsdepartementet, 

jfr. interdepartemental arbeidsgruppe for styrking av universitetsmuseenes basisfinansiering fra KD 

pga. dokumentert underkapasitet ift. delegert samlings- og kulturminneforvaltning. Det er grunn til å 

anta at en endelig avklaring vil komme i KDs statsbudsjettforslag for 2013. 

 Det er for KHM også svært viktig at UiO endrer fordelingsnøkkelen mellom NHM og KHM når det 

gjelder ekstraavsetningen til oppbygging av nye basisutstillinger ved de to UiO-museene,  fra 3 til 5 

mill. kr. årlig i en 5-årsperiode. Etablering av et sikkert finansieringsgrunnlag for den helt nødvendige 

fornyingen av KHMs utstillingsprofil, er det i særklasse viktigste strategiske satsingsområde for KHMs 

museumsdirektør. Dette må komme på plass senest fra 2016.  I tillegg vil KHM be om en 

mellomfinansiering for deler av basisutstillingsprosjektet for budsjettårene 2014 og 2015. 

5. Vurdering av den 5-årige prognosen – LTB 2013-2017 

Til KHMs styremøte 13. desember 2012 forelå det et LTB 2013-2017 som - etter overskudd i 2012 og 

2013 - opererte med nye årlige underskudd fra 2014 og utover. Hovedårsaker til dette var dels økte 

lønnskostnader som følge av tilsatte som vender tilbake fra permisjon, dels bevisst oppfølging av 

museets nye formidlings- og utstillingspolitikk (bl.a. prosjekt nye basisutstillinger), dels satsingen på 



 
 

incentivbasert tildeling av driftsmidler til KHMs fagpersonale og dels en gjennomført nøktern 

budsjettering av inntektsforutsetningene utenom faste bevilgninger. 

KHMs styre godkjente det fremlagte budsjettet for 2013, men valgte ut fra en samlet vurdering å 

sende langtidsbudsjettet/prognosen tilbake til administrasjonen for ny gjennomarbeiding . Styrets 

forutsetning var at en prognose med overskudd ved utløpet av 5-årsperioden skulle utarbeides, og 

fremlegges for styret til behandling på styremøtet 15. februar 2013. 

KHMs administrasjon og ledelse har den siste måneden arbeidet med utforming av en 

langtidsprognose som oppfyller styrets krav. Det kan bekreftes at en ny utgave av prognosen - som 

innebærer isolerte overskudd i årene 2013-17 og overskudd ved utløpet av langtidsperioden - vil bli 

fremlagt for styret 15. februar 2013. Et av hovedgrepene er en moderat form for stillingsstopp. Et 

bedre resultat for 2012 enn det som lå til grunn for budsjettet som var til behandling på styrets møte i 

desember 2012, har også bidratt til at en har lykkes med å oppfylle styrets krav. 

5.  Vurdering av usikkerhetsfaktorer  

På det strukturelle nivå er det fire tunge usikkerhetsfaktorer knyttet til KHMs økonomi:  

- Muligheten for bortfall av billett- og butikkinntekter ved Vikingskipshuset, som følge av kriser 

og kraftige økonomiske svingninger som påvirker turisttrafikken til Norge. 

- Nåværende høye nivå på overheadinntekter fra de arkeologiske forvaltningsgravningene kan 

reduseres betydelig som følge av økonomiske og politiske endringer.  

 

- Budsjetterte målsetninger for frikjøp av internt personale oppnås ikke. 

 

- Svak fremdrift i arbeidet med å sikre en forbedret tilpasning mellom fastlønnsforpliktelser og 

finansieringsgrunnlag. 

 

Et hovedmål for KHM i årene som kommer vil være at en lykkes med å etablere et sunnere og tryggere 

grunnlag for den økonomiske styringen av institusjonen. En bedre ”avstemming” mellom de 

økonomiske forpliktelsene og risikonivået som er knyttet til deler av inntektsgrunnlaget vil være av 

avgjørende betydning. Dette er også nødvendig for at vi skal kunne lykkes med våre nye og ambisiøse 

faglige mål. 

 

 


