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1. Innledning 

Kulturhistorisk museum har i 2013 utformet og vedtatt en ny visjon: Forskende, lekende og utfordrende. 

Visjonen med tilhørende misjon og kjerneverdier har vært grunnleggende for utformingen av 

Funksjonsanalysen og museets nye organisasjonsstruktur, som styret vedtok i juni 2013. Kulturhistorisk 

museum skal være et forskningsmuseum og den museale egenart skal rendyrkes gjennom fokus på 

kunnskapsproduksjon i alle deler av virksomheten.   

Museets visjon er ambisiøs. For å nå de mål vi har satt oss, må det skapes et langt større økonomisk 

handlingsrom enn hva tilfellet har vært de seneste år. Utfordringene knyttet til KHMs økonomiske struktur 

er velkjente. Dette gjelder særlig høye fastlønnsforpliktelser i kombinasjon med variable og risikoutsatte 

inntektskilder. For å redusere fastlønnsforpliktelsene, er det i langtidsbudsjettet innarbeidet en midlertidig 

tilsettingsstopp. Alle stillinger som blir ledige i perioden som følge av pensjonering, er stilt vakante. 

Samtidig er dette kutt som museet ikke kan leve med. Vi har dokumentert en betydelig underkapasitet 

sammenlignet med oppgaveporteføljen. Dette innebærer at flere stillinger må fases inn igjen i løpet av 

perioden. Innretningen på disse stillingen skal derimot vurderes opp mot de satsninger og prioriteringer 

museet formulerer i det strategiske planarbeidet.  En innfasing av nye stillinger vil dermed først være 

aktuelt fra 2015.  

Til tross for stramme rammer har museet klart å realisere de fleste oppgaver og satsninger som var anført i 

årsplanen for 2013. Rammevilkårene for forskning og utstillingsproduksjon har blitt gitt prioritet og vært 

skjermet for kutt.  Gjennom etableringen av to nye interne råd; Forskningsråd og Utstillingsråd, og 

ansettelsen av en utstillingsrådgiver, ønsker vi å stimulere til økt aktivitet innenfor disse helt sentrale 

delene av virksomheten. I 2013 har vi klart å produsere og åpne 5 temporære utstillinger, som alle har hatt 

godt besøk og fått god mediedekning. Vi er også tilfreds med porteføljen av forskningsprosjekter for 

inneværende år og utviklingen av nye søknader.  

Årets rapportering blir lengre enn normalt, men dette følger av at vi ønsker å gi en grundig og bred 

presentasjon av de utfordringene vi står ovenfor i de kommende år. Dette er viktig fordi det er i løpet av 

2014 og 2015 vi skal etablere de organisatoriske og kulturelle endringer som følger av funksjonsanalysen.   

2. Vurdering  av status 

a. Status for den økonomiske situasjonen – hovedtall i regnskap per 31.12.2013 

Regnskapet for basisvirksomheten per 3. tertial 2013 viser isolert sett et samlet reelt underskudd 

på ca. kr. 1,8 mill. kr. Underskuddet utgjør omlag 1,5% av totalen. Ved utløpet av 2012 hadde KHM 

et akkumulert overskudd på ca. 3,4 mill. kr.. Den frie overføringen til 2014 utgjør dermed ca. 1,7 

mill. kr. I regnskapet må det gjøres justeringer for å forklare hvilke midler som er bundet opp til 

ulik aktivitet som er forskjøvet til en senere periode. 
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De midlene vi har med oss som er bundet opp til planlagt aktivitet fremgår av følgende tabell:  

SUM, inkl. overføring fra 2012 19 151 Regnskaps-resultat 2013

Justering (overføring fra 2012) -3 478 SUM 2013, inkl. overføring fra 2012 19 151

UTSATT AKTIVITET (oversikt) Overføring til Saving Oseberg 2014 -12 415

Overføring til Saving Oseberg 2014 -12 415 Ubrukte midler SFF-finalist (*) -724

Ubrukte midler SFF-finalist (*) -724 Regnskaps-resultat: (overføres) 6 012

Forskningsinfrastrukturmidler: -1 000 Justering (overføring fra 2012) -3 478

"Frihet 2014": -2 350 Regnskaps-resultat (uten overføring fra 2012) 2 534

Ubrukte incentivmidler: -980

Reelt (isolert) resultat 2013 -1 796  
* KHM fikk 3 x 1 mill. kr. som stimuleringsmidler til vår SFF-finalist, 1 mill. pr år i 2013-15.  
 

Sluttsummen i tabellen (19,1 mill. kr.) viser vårt regnskapstekniske overskudd pr. 31.12.2013 

inkludert det overførte overskuddet fra 2012. Tallet fremkommer i UiO sitt regnskapssystem, og da 

er altså både Saving Oseberg og ubrukte midler til SFF-finalist inkludert. 

Våre bevilgningsinntekter bestemmes årlig og de er dermed forutsigbare gjennom året. De øvrige 

inntektene er mer variable og påvirkes gjennom året av flere forhold: antallet arkeologiske 

utgravningsprosjekter (derigjennom den såkalt «overheadinntekten»), billett- og butikksalg på 

våre museer og antall timer som fast ansatte blir «frikjøpt» til eksternt finansierte aktiviteter.  
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Tabell over basisøkonomi 2010-2013 (tall i 1000, nominelle kr.): 

2010 2011 2012 2013

Bevilgning internhusleie 33 209                  34 217                  34 369                  27 193                  

Bevilgning eksl. bevilgning internhusleie: 41 075                  46 511                  47 899                  51 187                  

Overheadinntekter 15 423                  19 413                  20 905                  14 400                  

Frikjøp av faste ansatte: 8 964                    6 366                    11 820                  10 808                  

Billettinntekter museene 12 727                  14 136                  13 579                  12 546                  

Salgsinntekter (**) 5 093                    4 846                    5 844                    7 869                    

Div. andre inntekter, (utlån, tjenester osv.) 2 674                    3 372                    2 181                    3 812                    

Sum inntekter 119 165               128 862               136 596               127 815               

Personalkostnader før frikjøp: -69 331                -70 252                -79 447                -81 806                

Driftskostnader (utenom internhusleie) og 

varekostnad: -14 153                -17 747                -15 597                -16 282                

Internhusleie -33 209                -34 217                -34 369                -27 193                

Isolert overskudd (pr. år): 2 473                    6 646                    7 182                    2 535                               
I tabellen gir ikke sistelinjen «overskudd» nødvendigvis noe reelt bilde. Alle midler er ikke viderefordelt til riktig 

prosjekt eller tiltak i hvert regnskapsår – eller de skal som nevnt overføres til spesifikk aktivitet de påfølgende år. En 

må også huske på at i starten av 2010 hadde KHM med seg et opparbeidet underskudd på ialt 12,9 mill.      

Vår «frie overføring» inn til 2014 er som nevnt kun 1,7 mill på tross av positive resultater (ved første øyekast på  

regnskapet) nå i flere år. 

 

Inntektssiden av tabellen over (ekskl. bevilgning til internhusleie) illustreres med følgende 

diagram: 
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** Salgsinntekter består i all hovedsak av butikkdrift ved VHS og ved Historisk museum. Varekostnad er naturligvis en 

betydelig andel av salgsprisene, men bidraget til selve driften av butikken(e) stiger selvsagt jo større brutto salg blir. 

For året 2013 utgjorde bevilgningene 51% og våre andre inntekter 49%, når vi ekskluderer 

internhusleien. Dette var en forskyvning fra 47% og 53% i 2012. KHM sin økonomi er altså svært 
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sårbar når det gjelder risikoen knyttet til volumet både på overhead og frikjøp og ikke minst 

besøks- og salgstall ved museene. Situasjonen er noe mindre kritisk enn den var noen år tilbake 

siden vi har klart å bygge ned vårt tidligere underskudd, men gitt nøkterne prognoser for inntekter 

utenom bevilgning i årene fremover har vi fortsatt kritiske år foran oss. 

Av våre kostnader på basisøkonomien er temmelig nøyaktig 5 av 6 kroner knyttet opp til 

personalkostnadene, som dette diagrammet viser: 
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Personalkostnadene er for det aller meste fast lønn. På kort sikt er de nærmest umulige å redusere, 

og vår sårbarhet på dette punktet er stort. Fra 2012 til 2013 vokste våre personalkostnader 

(medregnet frikjøp) med 5% fra 67,6 mill. kr. til 71,0 mill. kr. Veksten er i tilsvarende 

størrelsesorden som de foregående årene (alle mellom 5% og 6%). Økningen i personalkostnadene 

ansees som normale, gitt endringene gjennom lønnsoppgjør, økte pensjonsinnbetalinger og en ikke 

ubetydelig vekst i variabel lønn (bilagslønn). Vi må imidlertid passe oss for en overdreven 

«inflasjon» mot høyere lønnede stillinger og stillingskoder. I noen år har KHM praktisert en 

moderat form for stillingsstopp og det er fortsatt tilfelle. Den kommende rekrutterings- og 

kompetanseplan blir dermed svært viktig for å gjøre de vanskelige prioriteringene om hvilke 

stillinger som ev. kan fases inn de kommende årene. 

Driftskostnader totalt endte på samme nivå som i 2012, 12,8 mill. kr. utenom internhusleie. I 

midten av 3. tertial ble det gjort ytterligere restriksjoner på vikarbruk og midlertidig begrensninger 

på (og utsettelse av) større innkjøp. Effekten av dette ble ikke særlig stor for 3. tertial 2013, men en 

restriktiv vikarbruk vil bli videreført i 2014.  

Eksternt finansierte prosjekter 

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

hvorav arkeologiske utgravningsprosjekter etter kulturminneloven utgjør mesteparten. Det 

samlede forbruket under efv-virksomheten i 2013 lå på 59,8 mill. kr., og det akkumulerte resultatet 

er på +55,2 mill. kr. Dette blir overført budsjettåret 2014. Det aller meste av disse overførte 

midlene gjelder forhåndsinnbetalte midler fra tiltakshavere for arkeologiske utgravningsprosjekter. 

Midlene er bundet opp til å finansiere pågående prosjekter utover i 2014 og videre.  Vår EFV-

virksomhet genererte drøyt 14 mill. kr. i overheadinntekter for KHM i 2013. Det er en stor nedgang 

fra de ekstraordinære årene 2011/2012 som tilførte ca. 20 mill. kr. pr. år. Risikoen for at 

overheadinntekten blir vesentlig redusert de nærmeste 2-3 årene er lav, men mer usikker for hele 

LTB-perioden.  
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Økonomiske perspektiver av strategisk art for KHM  

KHM presenterte i desember 2013 et LTB-budsjett i «balanse», et overskudd på 4,6 millioner for 

hele perioden. Dette har vi kommet frem til gjennom betydelige justeringer i årene 2014-18. Justert 

for resultat 2013 viser prognosen for 2014-2018 nå et overskudd på 10,6 millioner. Bevilgningen 

fra UiO for 2014 øker fra 92,2 (i 2013) til 94,4 millioner. Basisbevilgningen justeres med 3%, som 

er forventet pris- og lønnsjustering. Basisrammen tilføres også 1,5% ekstra (utgjør kr 861.000).  

Dette er KHMs andel av den generelle styrkingen av rammene til forsknings- og studiekvalitet. 

Bevilgningene fra UiO av mer midlertidig karakter er nominelt faste beløp, altså reduseres de reelt 

sett hvert år. Dette gjelder bl.a. REVITA og prosjektet Saving Oseberg, der får vi nominelt like 

beløp hvert år i prosjektets løpetid. Den varige styrkingen av museene fra 2011 og fremover (på 10 

mill. til NHM/KHM totalt, hvor KHM får 3 mill.) er også et nominelt flatt beløp. Når en justerer for 

bevilgningene som er 1-årige satsninger i 2013 eller 2014 utgjør veksten 3,2%. Lønnsveksten anslås 

å bli høyere enn dette i 2014, dermed vil vi fortsatt ha utfordringer med å sikre balanse. 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inntekter 110 201 122 496 124 776 117 007 118 222 115 189 116 582 115 130 114 700

Personalkostnader -60 367 -63 886 -67 628 -70 998 -73 401 -73 724 -73 983 -74 389 -73 070

Andre driftskostnader -12 158 -14 527 -12 803 -12 841 -16 227 -9 221 -9 192 -9 248 -9 128

Internhusleie -33 209 -34 217 -34 369 -27 193 -27 193 -27 193 -27 193 -27 193 -27 193

Butikkvarer til videresalg -1 994 -3 220 -2 794 -3 441 -3 530 -3 530 -3 530 -3 530 -3 530

Sum 2 473 6 646 7 182 2 535 -2 129 1 521 2 684 770 1 779  

(historiske tall er nominelle mens beløpene for 2014 - 2018 er reelle 2014-kroner) 

 

Inntekter: 

Budsjettet for salgsinntekter er i utgangspunktet en videreføring av 2013. Når det gjelder 

billettinntekter (ved museene), er det lagt inn en økning fra og med 2015 gjennom en forsiktig 

oppjustering av billettprisene. Vår vanligvis nøkterne holdning til budsjettering av eksterne 

inntekter har vi dermed måttet strekke noe. Universitetsstyrets styrking av museene (NHM/KHM) 

på 10 millioner fordeles nå med kun 3 millioner årlig til oss. Fra 2016 forutsetter vi som et 

minimum at summen fordeles likt, men en ytterligere økning opp til 7 millioner vil evt. komme 

som en faktisk styrking av vår basisøkonomi. 

Kostnader: 

Hvis man ser bort fra internhusleien er mye av våre kostnader knyttet opp til fast lønn. 

Mulighetene for raske tilpasninger er dermed ikke til stede, eller det vil i beste fall ta lang tid å 

gjennomføre justeringer. Kortsiktige reduksjoner i driftskostnadene er vanskelig å gjennomføre og 

de utgjør uansett en begrenset andel av totalbudsjettet. Midlene som brukes til satsninger mot 

utvikling og realisering av nye forsknings- eller utstillingsprosjekter er også budsjettert som 

driftskostnader. En skjerming av disse midlene prioritert. Dette er nødvendig for å sikre grunnlaget 

for ny inntektsgivende aktivitet i fremtiden.    
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Lønn: 

Beregnet lønnsvekst for 2014 anslås til 3,8% (SSB), UiOs standard budsjett- og prognoseverktøy 

har vekst i lønnskostnaden pr. årsverk på 3,4% fra lønnsnivået ved årsskiftet (overhenget beregnes 

altså til 0,4%). For 2014 vokser prosentsatsen av lønnsmidlene som betales inn til SPK vesentlig 

(pensjonsinnskuddet vokser med 1% fra 12% til 13%, isolert sett en vekst på drøyt 8%). Nominell 

lønnsvekst pr. årsverk blir da i sum 4,8% for 2014 når budsjettverktøyet estimerer utfra nivået i 

2013. 

Funksjonsanalysen og Årsplan 2014-2016 gir føringer for budsjett og langtidsbudsjett. Det ligger 

langsiktige strategiske elementer i disse dokumentene. KHM har på kort sikt små handlingsrom, på 

lengre sikt noen flere. For å skape handlingsrom og kunne gjøre god nytte av det handlingsrommet 

som eksisterer, har vi valgt å sette alle stillinger som blir ledige vakante. Det er i første omgang alle 

fremtidige pensjoneringer, men skulle andre stillinger bli ledige, vil disse bli vurdert inndratt og 

omdisponert som en del av en langsiktig strategisk endring. I langtidsperioden er 11 stillinger satt 

vakante, noe som utgjør 9,6 årsverk. For 2014-18 utgjør disse personene i sum en reduksjon på 

25,5 årsverk ettersom de forsvinner: 

Dette bidrar til å utvide handlingsrommet litt – noe som trengs for å kunne dreie aktiviteten i den 

retningen som funksjonsanalysens resultater har gitt oss.  

Selvom budsjettet i langtidsperioden viser et overskudd (på 10,6 millioner), vil de kuttene som det 

nå er budsjettert med ikke være til å leve med de neste årene. Vi har allerede en dokumentert 

underkapasitet sammenlignet med oppgaveporteføljen. Det kraftige kuttet i stillinger er i det lange 

løp ikke forsvarlig. Dette innebærer at flere stillinger må fases inn igjen i løpet av planperioden. 

Dette vil derimot først bli gjort når det strategiske planarbeidet er ferdigstilt. 

 

b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer  
 

 Håndtering av eksterne prosjekter 

o KHMs prosjektportefølge er «liten» sett i et UiO perspektiv. Arbeidet som har vært 

gjort sentralt ved UiO (jf IHR-prosessen), for å sikre forsvarlig drift av eksterne 

prosjekter, har ikke tatt høyde for de spesifikke behovene som følger av KHMs 

prosjektportefølje. KHM rapporterer til Riksantikvaren. Riksantikvaren stiller i 

henhold til nasjonal mal og retningslinjer andre krav til budsjettering, 

regnskapsføring og rapportering enn de UiO opererer med. Disse kravene klarer 

ikke UiO å levere på. 

o KHM har styrket de administrative ressursene knyttet til eksternt finansiert 

virksomhet. Målet er utvikling av nye styringsrapporter, bedre rutiner og bedre 

oppfølging av prosjektledere slik at kontrollen blir bedre. 

 KHMs egne inntekter 

o KHM har ca. 32 millioner i årlige inntekter fra salg av billetter, suvenirer og 

overheadinntekter. Inntektene er rimelig stabile, men KHMs økonomi er såpass 
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skjør at et fall i disse inntektene et år vil medføre underskudd. Se kommentar om 

andel fastlønn av bevilgning fra UiO under vurdering økonomisk status. 

          

 

 

 


