
1 
 

Til UiO v/rektor 

KULTURHISTORISK MUSEUM - BUDSJETTINNSPILL SÆRLIGE 

SATSINGER 2015 OG UTOVER 

 

Oppsummering 

Kulturhistorisk museum fremmer med dette sitt innspill til ekstraordinære tiltak over 

budsjettet for 2015 og senere. Innspillet er delt i to, «faglige satsinger» og «bygninger og 

drift», og omfatter fire tiltak: 

I. Faglige satstinger 

 Historisk museum, fornying av utstillinger 

 Vikingskipssamlingen, dokumentasjon som forberedelse til nytt museum/nye utstillinger 

II. Bygninger og drift 

 Nye lokaler Økern fra 2015, budsjettmessige konsekvenser av utvidet drift. 

 Historisk museum, kafe/restaurant. 

 

I. FAGLIGE SATSINGER 

A) Historisk museum - fornying av utstillinger 

Kulturhistorisk museum har som målsetning å øke kvaliteten og aktiviteten på museets 

utstillinger. Dette er en del av museets nye strategi slik den er definert i funksjonsanalysen 

fra 2013. En sentral målsetning for museet er å integrere utstillingsvirksomheten i museets 

forskningsprofil. Utstillingene skal ikke bare være en gjenspeiling av pågående og avsluttet 

forskning. Arbeidet med nye utstillinger skal være en del av forskningsprosessen. På denne 

måten tydeliggjøres museets egenart både innenfor UiO og ovenfor resten av 

museumslandskapet - ovenfor universitetet ved at den museale egenarten rendyrkes, 

ovenfor den øvrige museumsverden ved at forskning settes i sentrum. 

Museets utstillinger har i over 15 år lidd under en lang, omskiftende og uavklart debatt om 

lokalisering og utvikling av museets bygningsmasse. Utvikling av nye utstillinger og 

konsepter har derfor måtte bero alt for lenge. For å kunne oppfylle sitt samfunnsmandat må 

museet raskt ta tilbake tapt terreng og progresjon. På lengre sikt er planen å foreta en 

totalrehabilitering av Historisk museum, inkl. bygningskonservatorisk tilbakeføring til 

byggets jugendstiluttrykk.  Det overordnede målet er fornying av HM som utstillingsarena. 

Dette må også sees i sammenheng med de pågående prosesser for utarbeiding av gode 

totalløsninger for KHM og UiO på Tullinløkka.  
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KHM kan imidlertid ikke utsette arbeidet med fornying av sitt utstillingstilbud til disse 

tiltakene er realisert. Det er gjennom prosessen rundt funksjonsanalysen allerede gjort 

strategiske grep for å sikre at arbeidet med utvikling av nye utstillinger i Historisk museum 

kommer i gang, herunder oppretting av ny stilling som utstillingsrådgiver, etablering av et 

eget utstillingsråd og omorganisering av museets utstillings- og publikumsseksjon.  

Forventingene fra allmennheten, fra KD (jfr. St.m. 15, «Tingenes tale» og fra UiO (jfr. 

Strategi2020) om fremdrift i dette arbeidet må også tillegges betydelig vekt. En annet viktig 

moment er fokuset på forsknings- og samlingsbasert utstillingsproduksjon ved 

univ.museene  i «Unimus»-programmet under KD/NFR 

KHM vil - slik vi har forstått tidligere gitte signaler -  få økt den årlige øremerkede avsetning 

til utstillingsbygging fra 3 til 5 mill. kr. fra 2016 (fra potten på 10 mill. kr. til fornying av 

basisutstillingene ved universitetsmuseene). Dette vil være en god begynnelse. På lengre 

sikt, og i tilknytning til totalrenoveringen av Historisk museum og videreutviklingen av 

museumskonseptet for Tullinløkka, vil det imidlertid bli behov for årlige avsetninger av en 

betydelig annen størrelsesorden enn dette. Vi velger imidlertid å la dette ligge til grunnlaget 

og rammene for denne utbyggingen er nærmere og mer forpliktende fastsatt.  

På helt umiddelbar basis trengs det en ekstraordinær finansiering av allerede igangsatte 

utstillingsproduksjoner med åpning i 2015 og 2016. Aktuelt gjelder dette de tre utstillingene 

«Kollaps» (knyttet til KDs UNIMUS-satsning), «Religion and Money» (NFR-prosjekt) og «Ta 

det personlig» (egeninitiert pilotprosjekt), som alle inngår i museets nye utstillingsstrategi 

og som derfor er de første byggesteinene i det omfattende, kommende arbeidet med 

fornying av utstillingstilbudet. 

Enganskostnad - 2015: 4,0 mill. kr. 

Kostnad fra 2016: +2 mill. kr. årlig. 

 

B) Vikinskipssamlingen - dokumentasjon som forberedelse til nytt museum/nye utstillinger 

KDs vedtak om oppstart av planarbeid for et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy (jfr. 

oppdragsbrevet til Statsbygg av 27/1-14) gjør det nødvendig med igangsetting av et prosjekt 

for detaljert dokumentasjon og revisjon av vikingskipsamlingen.  Dette gjelder i særlig grad 

gjenstandene som i dag allerede er utstilt, men også magasinerte gjenstander som 

fremdeles er underdokumentert, og hvor merking og magasinering ikke holder moderne, 

forsvarlig standard.  

Funnene i vikingskipsamlingen har særlig offentlig interesse. Den manglende 

dokumentasjonen og de utilfredsstillende magasinforholdene begrenser tilgjengeligheten 

og bruken av disse unike samlingene i arbeidet med det nye vikingmuseet på Bygdøy.  
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Det foreslås derfor igangsetting av et prosjekt for revisjon og 3D-dokumentasjon av 

gjenstandene i utstillingen. De alunkonserverte gjenstander i utstillingen har blitt/blir 3D-

dokumentert i forbindelse med KHMs «Saving Oseberg-prosjekt»et; det samme gjelder 

utsidene av Oseberg- og Gokstadskipet. Imidlertid er det mange sentrale funn, herunder 

slededrag, båter, Tuneskipet og innsiden av Oseberg- og Gokstadskipene, som pr. i dag ikke 

er dokumentert tilfredsstillende. Til denne dokumentasjonen ligger også gjennomføring av 

individuell nummerering av gjenstander i utstillinger og magasiner som i dag ikke har 

individuelle numre, og som dermed ikke kan identifiseres entydig. Dette gjelder f.eks. årer, 

dørkplanker, og deler av de tre småbåtene i Gokstadfunnet. En del av prosjektet vil være å 

sammenkoble foreliggende og kommende tilstandsrapporter med de ulike 

gjenstandsnumrene i gjenstandsdatabasen. 

Et prosjekt som dette ville med større avsetning til KHMs REVITA-pott (5 mill. kr. årlig over 

UiO-budsjettet), kunne vært fulgt opp innenfor rammen av vår REVITA-virksomhet.  Etter 

flere år med stor vekt på revisjonsarbeid for vår etnografiske samling, er det nå imidlertid 

strengt nødvendig at hoveddelen av REVITA-avsetningen benyttes til et lenge utsatt prosjekt 

for revisjon av KHMs middelaldersamling.  

Det er følgelig nødvendig at revisjonen av vikingstidssamlingen - som er en forutsetning for 

den kommende utstillingsbyggingen for det nye museet på Bygdøy - gis særskilt finansiering. 

Det vil være behov for ca. 3,5 årsverk for å gjennomføre prosjektet, herunder arkeologisk 

revisjon (0,5 årsverk), konserveringsmessig revisjon og dokumentasjon ( 1 årsverk) og 3D-

dokumentasjon og tilgjengeliggjøring på web (2 årsverk). I tillegg til lønnskostnadene 

kommer utstyr- og driftsutgifter. Kostnadene kan fordeles over to år. 

Kostnad 2015: 1,5 mill. kr. 

Kostnad 2016: 1,5 mill. kr. 

 

II. BYGNINGER OG DRIFT 

KHM vil for fremtiden har tre hovedlokaliteter som grunnlag for sin virksomhet: Tullinløkka, 

Bygdøy og Økern, jfr. de seneste årenes avklaringer og beslutninger fra UiO-styret og 

Kunnskapsdepartementet. Det pågår ide- og planarbeid for utvikling av alle 

hovedlokalitetene, men grad av avklaring varierer sterkt. Mest konkret og nærmest 

forestående er utbyggingen, ombyggingen og flyttingen til Økern i 2014-15. For 

Vikingskipshuset foreligger det et rom- og funksjonsprogram for et nytt og utvidet 

museumsbygg, og en konkret bestilling fra Kunnskapsdepartementet (januar 2014) til 

Statsbygg om oppstart av planlegging for en arkitekt- og designkonkurranse. For Tullinløkka 

er det meste foreløpig på ide- og konseptplanet, men uavhengig av dette er det store og 

løpende behov for oppgradering av Historisk museum - ikke minst i forhold til planene for 

fornying av utstillingstilbudet i bygget.  
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I forhold til budsjettet for 2015 og de nærmeste år, er følgende særlig prioritert: 

 

A)  Økern - utvidede magasin-, laboratorie- og kontorarealer fra 2015 

KHMs budsjett: 

Gjennom etableringen i de nye og utvidede Økernlokalene vil KHMs stedlige personal på 
Økern øke fra ca 10 i dag til 55-60 personer. Dette vil ha en rekke konsekvenser for 
organisering og driftsrutiner i bygget. En intern arbeidsgruppe arbeider for tiden med å 
dokumentere konsekvensene og å utarbeide konkrete forslag til tiltak. Fra gruppen 
foreligger det foreløpig følgende anbefalinger med direkte budsjettmessige konsekvenser 
fra 2015: 

 Kjøp av varebil for transport av personale og samlingsgjenstander Økern-sentrum-
Økern (kombiløsning). Kommentar: anskaffelsen er strengt nødvendig. Kostnad: 
500.000 kr. 

 Oppretting av ny stilling for administrativ leder/koordinator for KHMs virksomhet i 
lokalene. Kommentar: Med den store økningen av aktivitet og personale er det ikke 
mulig å få til en forsvarlig drift av byggets administrative fellestjenester uten en ny 
stilling som administrativ koordinator. Denne må også ivareta nødvendige mottaks- 
og resepsjonstjenester for et bygg som både vil være preget av høy besøksfrekvens 
og strenge sikkerhetskrav. KHM har nylig gjennomført en omfattende gjennomgang 
av personalressurser og oppgaver (Funksjonsanalysen), og foretatt omplasseringer i 
henhold til denne. Med utgangspunkt i denne kan det konstateres at aktuelle 
oppgave ikke lar seg løse gjennom omdisponering av eksisterende stillingsressurser. 
Kostnad (bruttolønnskostnader): 750.000 kr. 

 Felleskostnader knyttet til driften av bygget, infrastruktur, transport, generell drift. 
Kostnad: 250.000 kr. 

 Flyttekostnader: Den nye lokaliseringen vil innebære omfattende flytting av 
personale og utstyr fra sentrum til Økern. I tillegg til selve flyttingen innbefatter 
dette demontering/nedpakking og utpakking og reetablering av 
museumsfunksjonene i de nye lokalene. KHM har vært i dialog med EA om dekning 
av kostnadene (evt. deler av denne) knyttet til flyttingen, men det er pr. dato ikke 
kommet til noen klargjøring av dette. I forståelse med EA fremmer derfor KHM 
søknad om tildeling av 500.000 kr.  til dekning av flyttekostnadene. 

 

Engangskostnader: 500.000 kr. + 500.000 kr. = 1.000.000 kr. 

Fast årlig kostnad: 1.000.000 kr. 

 

I tillegg må full inndekning av økt internhusleiekostnad som følge av de nye Økernlokalene 
legges inn i KHMs budsjett for 2015. (se nedenfor) 

 

Eiendomsavdelingens budsjett: 
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Gjennomføringen av ombygginger, inventar og utstyrsinvesteringer og flytting forutsetter at 
EA får full finansiering for sine kostnader i prosjektet. Viktige punkter er: 
 

 Prosjektet må gjennomføres i samsvar med foreliggende planer, jfr. gjennomført 
prosess for justering og tilpasning av prosjektet i 2013-14. Prosjektet, slik det 
foreligger pr. mars 2014, må legges til grunn for EAs budsjettering. Alle kostnader 
knyttet til ombygging, inventar og utstyr må være dekket over EAs budsjett. 

 Driftsbemanningen i Økernbygget må oppgraderes med en ekstra stilling og økt 
kompetanse. Fellestjeneste for KHM og NHM. 

 

B) Historisk museum - kafe/restaurant 

EAs eller KHMs budsjett: 
Den videre utviklingen av KHMs publikumstilbud i Historisk museum er avhengig av at det 
innen rimelig tid kan komme på plass en kafe/restaurant i museumsbygningen. Alle museer 
av lignende størrelse og karakter har i dag slike tilbud. Tiltaket må også sees i sammenheng 
med planene for fornying av utstillingene i Historisk museum, og for den generelle 
bestrebelsen om å gjøre Historisk museum til et levende og attraktivt besøksmål. Forslaget 
ble positivt mottatt i dialogmøtet med EA tidligere i vår.  
 
Etableringen av et kafe-/restauranttilbud bør ikke utsettes til, og gjøres avhengig av, den 
kommende totalrehabiliteringen av Historisk museum. KHM finansierte i 2013 selv et 
forprosjekt med bidrag fra en ekstern interiørarkitekt, hvor de funksjonelle og arkitektoniske 
rammene for realisering av en kafe/restaurant i Historisk museum ble undersøkt. KHM har 
omfattende erfaring med organisering av salgsvirksomhet knyttet til driften av 
museumsbutikker, billettsalg og egen kantine. Aktuelle kafe-/restaurantløsning er tenkt som 
en samlokalisering og samdrift med museumsbutikken i Historisk museum.  
 
Kostnad: 
2015: prosjekterings- og oppstartskostnad:   0,5 mill. kr. 
2016: hovedprosjekt     2,5 mill. kr.  

 


