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Sak S 26/13 Budsjett 2014 og Årsplan 2014-16 - status og 

problemstillinger.  
 

Styret hadde på sitt møte 20. september 2013 en første behandling av budsjett og årsplan for 2014. 

Til grunn for styrets behandling lå et drøftingsnotat som presenterte viktige rammebetingelser og 

aktuelle prioriteringer i budsjett- og planarbeidet. Hovedpunktene i styrets tilbakemelding fremgår 

av protokollen for styremøtet 20.09.13 (se foran).  

 

Det har etter siste styremøte vært gjennomført en videre intern prosess om budsjett og årsplan, 

herunder et to-dagers seminar i KHMs ledergruppe i slutten av september. Et tilsvarende seminar 

vil bli holdt i midten av november.  Det pågår i disse dager også budsjettdialogmøter med de ulike 

seksjonene. 

 

Statsbudsjettet for 2014 (St.prp. nr 1) ble fremlagt 14. oktober 2013. Et eget notat fra UiOs 

økonomiavdeling oppsummerer de viktigste konsekvensene for UiO (se vedlegg). Konsekvensene 

for KHM er beskjedne. 

 

Styret skal på sitt møte 6. desember 2013 fatte endelig vedtak om: 

 

 Årsplan 2014-2016 

 Budsjett 2014, inkl. prognose/langtidsbudsjett 2014-2018. 

 

I det følgende presenteres en oversikt over de viktigste føringer og problemstillinger for dette 

arbeidet, slik situasjonen ser ut ultimo oktober 2013:  

 

Budsjettmessige rammebetingelser 

Det grunnleggende utgangspunkt for all planlegging og alle budsjettmessige disponeringer, vil være 

forsvarlighet og kontroll i den økonomiske styringen. Tross nedbygging av underskuddet i 

basisøkonomien, er den strukturelle skjørheten i KHMs finansielle grunnlag fortsatt en håndfast 

realitet, jfr. usikkerheten knyttet til inntektene fra den arkeologiske feltvirksomheten (overhead) og 

fra billett-/butikksalget på Vikingskipshuset. Stabiliseringen av KHMs finansielle 

rammebetingelser er også avhengig av viktige (og t.d. varslede) beslutninger fra 

Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet (jfr. gjennomgang i forrige styremøte). 

 

Siden forrige styremøte foreligger det to nye dokumenter med betydning for det pågående budsjett- 

og planarbeidet: 

 

 Ny langtidsprognose for KHMs budsjett 2014-18 

 Kunnskapsdepartementets fremlegg til statsbudsjett for 2014 
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Ny langtidsprognose for KHMs budsjett 2014-18 

KHM hadde et regnskapsmessig overskudd på 5,27 mill. kr. ved utløpet av 2012. Den nye 

langtidsprognosen (pr. 26.09.13) viser at overskuddet i basisøkonomien vil øke til 13,4 mill. kr. ved 

utløpet av 2013. Hovedårsaken til dette er forsinkelser og forskyvninger i fremdriften av store 

prosjekter som «Saving Oseberg» og KHMs «frihetsutstilling». Alle årene fra 2014 til 2018 viser 

derimot isolerte underskudd varierende fra 3,8 mill. kr. til 7,9 mill. kr.  Slår disse 

prognoseforutsetningene til, vil konsekvensene bli en ny utvikling i retning av kumulerende 

underskudd. Årsaken til det negative prognoseresultatet ligger bl.a. i nedjusterte inntektsanslag for 

forretningsvirksomheten med grunnlag i synkende besøkstall ved Vikingskipshuset de siste 2 år, og 

en gjennomgående realistisk budsjettering av alle avsetninger og forpliktelser på budsjettets 

utgiftsside. Det underliggende imperativ er en konsekvent nøktern budsjettering av både inntekts- 

og utgiftssiden i budsjettet. 

Endringer i utviklingstrekkene både for billett-/butikkinntektene på Bygdøy og antatt volum på 

den arkeologiske utgravningsvirksomheten, vil kunne gi et annet prognosebilde. Det samme gjelder 

evt. endringer i basisfinansieringen over UiOs og KDs budsjetter. Den siste prognosen er derfor 

primært en påminnelse om risikobildet i styringen av KHMs økonomi. KHMs ledelse vil måtte ha 

som forutsetning at budsjettet som fremlegges for vedtak på styremøtet 6. desember 2013 har en 

forsvarlig balanse både på kort og mellomlang sikt. 

Kunnskapsdepartementets fremlegg til statsbudsjett for 2014 

Budsjettfremlegget innebærer kun marginale endringer i forutsetningene som ble lagt til grunn i 

UiO-styrets budsjettvedtak juni 2013, og dermed også i KHMs bevilgningsramme for 2014.  

Stortingsproposisjonen nevner eksplisitt to forhold av særskilt betydning for KHM: 

- Videreføringen av avsetningen på 10. mill. kr. årlig til Saving Oseberg også i 2014 (men 

dette er som forutsatt). 

- Regjeringens beslutning i 2013 om konseptvalg for KHM med vikingskipene og 

vikingtidssamlingen på Bygdøy, Historisk museum på Tullinløkka og magasinlokaler på 

Økern. Det er imidlertid ikke avsatt midler til planlegging/prosjektering og arkitekt-

/designkonkurranse i budsjettet for 2014. 

Det må tas forbehold om at mindre endringer kan komme gjennom den nye regjeringens 

tilleggsproposisjon. 

 

Prioriteringer og hovedpunkter i budsjett 2014, LTB 2014-18 og årsplan for 2014-16 

Med bakgrunn i styrets signaler i styremøtet 20. september samt status for det pågående interne 

arbeid med budsjett og årsplan for 2014-18, kan det gis følgende oversikt over føringer, 

prioriteringer og problemstillinger pr. dato:   

A. Budsjettmessige konsekvenser av føringer og beslutninger fra KD og UiO 
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 Oppfølging av «Saving Oseberg-prosjektet», som etter UiOs ekstratildeling på 3,6 mill. kr. 

pr. år over tre år nå har oppnådd finansiering i samsvar med opprinnelig budsjett, dvs. 13,6 

mill. kr.  pr. år i perioden 2013-2015(16). 

 Oppfølging av UiOs REVITA-avsetning på 5 mill. kr. pr. år. Det vil bli foretatt en 

gjennomgang av REVITA-langtidsplanen og prioriteringskriterier m.v. i løpet av kommende 

år (se nedenfor). 

 Engangsavsetning i 2014 på 1,5 mill. kr. til «sikringstiltak». Midlene er gitt for at KHM skal 

kunne sluttføre arbeidet med «Evakueringsplaner» for Historisk museum og 

Vikingskipshuset. 

 Årlig tildeling på 1 mill. kr. i 2013-15 til KHMs SFF-finalist, Center for Viking Age-studies. 

 Oppfølging av «Frihetsutstillingen» i samsvar med UiO-avsetninger i budsjettet for 2013. 

 

 

B. Budsjettmessige konsekvenser av KHMs egne føringer og beslutninger. 

 

 Lønnskostnader for to nyopprettede stillinger (jfr. Funksjonsanalysen): utstillingsdesigner 

og utstillingsrådgiver. 

 «Frihetsutstillingen» - egen fullfinansiering av utstillingsproduksjon og 

arrangementsprogram. 

 Midler til forskningsrådets og utstillingsrådets arbeid (seminarmidler, såkornmidler, 

reisekostnader eksterne medlemmer).  

 Belønningsstipend (1-årig forlengelse) for stipendiater som leverer avhandling innen frist, i 

kombinasjon med policy for full utnyttelse av alle stipendiathjemler. 

 Oppfølging av KHMs modell for viderefordeling av incentivmidler: 12 % økning av UiOs 

incentivmiddel-tildeling i budsjettet for 2014 vil gi tilsvarende økning av midlene som 

tilføres seksjonene.  

 Oppfølging av egen målsetning om avsetning av 3 mill. kr. årlig til utstillingsproduksjon 

og/eller arbeid med prosjekt nye basisutstillinger (jfr. UiO-avsetning).  

 

 

C. Saker og tiltak under arbeid - med mulige budsjettmessige konsekvenser. 

 

 Gjennomgang av REVITA-prioriteringer i perioden frem til 2020, omfang av frikjøp mot 

basis versus direkte finansiering av tiltak. 

 Vurdering av frikjøpskrav mot eksterne prosjekter for Seksjons for samlingsforvaltning 

(tidl. Konserveringsseksjonen), gjennomgang av samlet oppgaveportefølge mot bemanning 

og kapasitet. 

 Mulig regularisering av midlertidige tilsettinger under den arkeologiske 

oppdragsvirksomheten (Fornminneseksjonen/nye AS). 
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 Interne planleggingsmidler for museumsutviklingsprosjektene, herunder særlig nytt 

vikingstidsmuseum Bygdøy.  

 Flyttinger og endret arealdisponering i sentrum og på Økern - følgekostnader i form av 

møbler/utstyr, driftsstøtte, flyttinger m.v (som en ikke lykkes å få UiO-finansiering for). 

 Varebil som følge av utvidede transportbehov sentrum-Økern (eksisterende varebil er 

dessuten nedslitt).  

 

 

D. Sentrale områder for oppfølging og strategiske avklaringer i Årsplan 2014-2016 

 

 Videre arbeid med implementeringen av Funksjonsanalysen, etablering og innarbeiding av 

ny organisasjonsstruktur pr. 1. januar 2014. 

 Utforming av ny Strategi 2020, inkl. tre delstrategier: 1) forskningsstrategi, inkl. «faglige 

prioriteringer», 2) formidlingsstrategi, 3) kompetanse- og rekrutteringsplan. 

 Oppfølging av planene for det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy, grunnlagsarbeid for 

arkitekt- og designkonkurranse, reguleringsplansoppfølging m.v. i samarbeid med UiO-

ledelsen og Eiendomsavdelingen 

 Avklaringer og oppfølging av de øvrige delene av KHMs nye 3-lokasjonsmodell, herunder 

- Ombygging og innflytting i Økernbygget, Økernbyggets plass i KHMs langsiktige 

museumsstrategi. 

- Plan for rehabiliteringen av Historisk museum, videre planer for utbygging av 

Tullinløkka. 

 Videre planlegging av KHMs prosjekt nye basisutstillinger, forholdet til planene for 

rehabilitering av HM; konkretisering og visualisering av prosjektet, arbeid med etablering 

av finansieringsgrunnlag. 

 Utvikle rollene til Forskningsrådet og Utstillingsrådet, innarbeide rådene i arbeidet med 

realisering av KHMs nye kunnskapspolitikk.  

 Utarbeiding av ny langtidsplan for REVITA, herunder etablering av ny politikk for 

kassasjon; prioritering av nye prosjekter, avklaring av konsekvenser av flytting av samlinger 

fra Historisk museum til Økernmagasinet. 

 Aktiv oppfølging av «Saving Oseberg-prosjektet», etablering i ny brakkerigg på Bygdøy. 

 

Med utgangspunkt i de signaler som fremkommer gjennom styrets behandling i inneværende 

møte, vil administrasjonen, i nært samspill med ledergruppen, utarbeide et helhetlig forslag til 

budsjett 2014-18 og årsplan 2014-16, og fremlegge dette for endelig behandling på styremøtet 6. 

desember 2013. 

 

KHMs nye museumsdirektør ventes å være på plass vinteren/våren 2014. Svært viktige rammer for 

videre planlegging og strategiutvikling fra 2014 og utover vil selvsagt følge av de valg og 

prioriteringer den nye museumsdirektøren ønsker å gjøre. Administrasjonen stiller det åpent om 

dette bør ha noen konsekvenser for form og innhold i styrets vedtak.  
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Forslag til vedtak: 

Styret viser til merknader gitt i møtet, og ber administrasjonen ta disse med seg i det avsluttende 

arbeidet med utarbeiding av budsjett 2014-18 og årsplan 2014-16. Styret legger til grunn at 

sluttbehandling av årsplan og budsjett foretas i styremøtet 6. desember 2013. 

           

 

KK/KNI, 01.11.13 

 


