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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”. Rapporten om funksjonsanalysen ble avgitt 16. mai 2013, og ligger pr. dato 

til forhandlinger/drøftinger med tjenestemannsorganisasjonene. Endelig behandling vil bli foretatt av 

KHMs styre 14. 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 hadde 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 var blitt snudd til et overskudd 

på 5,27 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, herunder også bedre finansiering av de museale 

basisfunksjonene via KDs bevilgning, vil derfor være et kontinuerlig fokuspunkt i årene som kommer. 

2. Status for den økonomiske situasjonen - hovedtall i regnskap 1. tertial 2013 

Regnskapet for 1. tertial 2013 viser et overskudd på 2,64 mill. kr. i forhold til periodisert budsjett. 

Hovedårsakene er mindreforbruk både under personalkostnader, driftskostnader og videresalg 

(varekjøp museumsbutikker). Regnskapsførte inntekter ligger noe lavere enn i periodisert budsjett. Det 

kan gis følgende øvrige kommentarer til regnskapet for 1. tertial 2013: 

 Inntekter: De regnskapsførte inntekter ligger 1,34 mill. kr. lavere enn periodisert budsjett 

Årsakene til dette ligger dels i mindreinntekter under billett- og salgsinntekter, dels i lavere 

overheadinntekter enn budsjettert. Det har vært en samlet nedgang i besøkstallene ved 

Vikingskipshuset på 14%  sammenlignet med 1. tertial 2012.  Inntektssvikten under billett- og 

salgsinntekter (ca, 1,2 mill. kr.) kan i sin helhet forklares med dette forhold.    

 



 
 

 Personalkostnader viser et samlet mindreforbruk på 0,65 mill. kr. i forhold til periodisert 

budsjett. Årsaken til mindreforbruket ligger hovedsakelig i en forskyvning av faste 

lønnsutbetalinger under KHMs Saving Oseberg-prosjekt, som følge av forsinkelser i 

prosjektoppstart.   

 

 Driftskostnader viser et overskudd på 1,44 mill. kr. i forhold til periodisert budsjett. Dette 

skyldes bl.a. forskyvninger i fremdriften av større utstillingsproduksjoner og av Saving Oseberg-

prosjektet. Noe av avviket kan også forklares i forsinkelser i planlagt aktivitet ved seksjonene. 

 

 Videresalg (varekjøp/varebeholdning museumsbutikker) viser et samlet mindreforbruk på 1,89 

mill. kr. i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes dels lavere volum på varekjøpet enn 

budsjettert, dels en positiv beholdningsendring i varelageret etter varetellingen ved 1. tertial 

2013. 

 

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 ble overført 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.  For efv-virksomhetens lønns- og 

personalkostnader er det pr. 1. tertial 2013 stort sett balanse mellom regnskap og periodisert budsjett. 

Det er i 2013 regnskapsført 17,98 mill. kr. nye efv-inntekter. I kombinasjon med overførte midler gir 

dette en samlet positiv balanse for KHMs efv-virksomhet på 53,73 mill. kr. pr. 1. tertial 2013.  

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 overvåkning av fastlønnsvolumet, og 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  oppgaveportefølje, smartere og bedre arbeidsorganisering og optimalisert 

anvendelse av eksisterende arbeidskraft og kompetanse. Dette er sentrale punkter i KHMs pågående 

funksjonsanalyse (se foran). 

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 2014. 

 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.   

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

KHMs LTB 2013-2017 ble sist gang behandlet av KHMs styre 15. februar 2013. Den viste isolerte 

overskudd i årene 2013-17 og overskudd ved utløpet av langtidsperioden. 



 
 

 

Parallelt med prosessen rundt KHMs funksjonsanalyse har det vinteren/våren-13 vært arbeidet med 

kontinuerlig ajourføring av LTB’en/5-årsprognosen. Implikasjonene av funksjonsanalysens ulike forslag 

(både personalmessige og andre) er lagt inn eksisterende versjon av 5-årsprognosen.  Endringen av 

fordelingsnøkkelen for avsetningen til museenes basisutstillingsprosjekt fra 7+3 til 5+5 er lagt inn som 

en budsjettforutsetning fra 2016. 

Det vil i de enkelte regnskapsår i LTB-perioden være en viss variasjon mellom pluss- og 

minusresultater, men samlet sett vil siste versjon av prognosen vise et positivt resultat på knapt 1 mill. 

kr. ved utløpet av LTB-perioden i 2017. 

 

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 (jfr. nedgangen i 

besøkstall i første tertial 2013). 

 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. 

 

 


