
Universitetet i Oslo  
 
 

Mal for ledelsesvurdering ifm virksomhetsrapporteringen 1. tertial 

 

Rapporterende enhet: 

KHM 

 Rapportert av: 

H. Glørstad 

K. Kallhovd 

R. Salomonsen 

 Periode: 1  

Ledelsesvurdering 1. tertial 2014 

1. Innledning 

Kulturhistorisk museum er for tiden i en grunnleggende omstillingsfase. En helt ny 

museumsorganisasjon er utarbeidet og arbeidet med å implementere den nye organisasjonen er i 

full gang. KHM bruker 2014 som prøveår for å sette driften etter det nye systemet. Til dette 

arbeidet ligger en revisjon av strategi 2020 for museet, nye forsknings- og formidlingsplaner, samt 

sterkere prosjektstyring av driften.  

Del av arbeidet med ny organisasjonsmodell innbefatter også en opprydding og tydeliggjøring av 

KHMs rolle som arbeidsgiver.  

Disse grepene skaper på kort sikt slitasje, men vil i løpet av neste år gjøre KHM til en mer veldrevet 

organisasjon hvor man kan skape solide rammebetingelser for realiseringen av museets 

vitenskapelige og kreative potensial.   

2. Vurdering av status 

a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer 

 
Universitetsdirektøren har bedt museet gi en vurdering av oppnådde resultater i forhold til seks 
sentrale målindikatorer. KHM rapporterer på 3 av disse 6 indikatorene. 
 

Resultatindikatorer 2010 2011 2012 2013 Mål 2015

4a. Antall publikasjonspoeng 37 79 65 68 55

4b. Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk 0,82 1,85 1,50 1,59 1,28

5. EU-tildeling – volum 2 154 848 589 0 0

6. NFR-tildeling – volum 3 700 2 057 4 633 1 289 6 000  
 
KHM har de siste årene satt i gang tiltak for å øke både publisering og antall søknader mot eksterne 
midler. Dette har museet til dels lykkes med.  
 
Gjennomsnittlig publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk, målet i 2013 var 1,3 og 
resultatet ble 1,59. 
 
KHM har de siste årene hatt gode publikasjonstall, 2013 var nok et år med god produksjon.  
 
EU-inntekter-volum: Mål 635’ tusen kr. Resultat 0,- kr. 
 
KHM har de siste årene hatt to EU-prosjekter gående. Begge prosjektene er nå i avslutningsfasen, 
siste innbetaling som skulle kommet i 2013 er blitt forskjøvet til 2014. EU-inntekter gir god 
uttelling i resultatmidler fra UiO, det er derfor ønskelig å få gjennomslag hos EU de neste årene. 
 
NFR-inntekter-volum: Mål 2 mill. kr. Resultat 1,29 mill. kr. (måltall er 4 mill. kr.) 
 



 2 

 

KHM har lave tall i 2013 når vi ser på NFR-inntektene, dette skyldes feilføringer av prosjektmidler 
til en annen enhet ved UiO. Dette vil bli rettet opp, men disse inntektene vil ikke bli synlige før i 
2014 regnskapet. KHM fikk et nytt forskningsprosjekt i 2012 og et i 2013. Dette vil bidra til en 
positiv økning i resultater de neste årene. Resultatoppnåelse mht til NFR-inntekter er derfor bedre 
enn det tabellen antyder.  
 
KHM arbeider målbevisst for å øke ekstern finansiering. Museumsledelsen vil gå i dialog med 
ententene for å diskutere tiltak som kan bidra til å gi våre søknader bedre gjennomslag hos NFR og 
EU. Særlig vil KHM vurdere å spisse søknader mot ulike fond.  

b. Status for den økonomiske situasjonen 
 

Utviklingen er i sum svært nær den budsjetterte, men regnskapet for 1. tertial minner oss igjen på 

at vårt økonomiske handlingsrom er meget begrenset. Resultatet er isolert sett 0,7 mill. bedre enn 

periodisert budsjett for perioden januar-april. Dette avviket er lite, men dessverre er noen 

kostnader skjøvet i tid, noe som medfører at realiteten snarere er et negativt resultat. 

Driftskostnadene på 2,7 mill. (uten intern- og midlertidig husleie) er under halvparten av 

budsjettet bl.a. fordi bruk av incentivmidler og forventede kostnader til frihetsutstillingen påløper 

senere i året enn planlagt. Mindreforbruket til nå oppveies av forskyvninger til de neste periodene.  

 

Art overført-innt-kost Summer av Regnskap Summer av Budsjett Summer av Avvik Summer av Årsbud

Overført fra i fjor -6 737 292                       -6 737 292                       0                                         -6 737 292                       

Inntekter -35 262 719                     -36 153 674                     -890 955                           -121 669 522                   

Personalkostnader 28 317 113                       27 110 522                       -1 206 592                       73 350 894                       

Driftskostnader 13 689 855                       15 578 367                       1 888 513                         47 706 215                       

Videresalg 937 105                            2 436 667                         1 499 562                         3 530 000                         

Totalsum 944 063                            2 234 590                         1 290 527                         -3 819 705                        

Tabellen viser basis (uten Saving Oseberg) for 1. tertial 2014. 

 

Det er bekymringsverdig at vi allerede pr. 1. tertial ligger langt over budsjett når det gjelder 

lønnskostnader (7 % over mot 4 % over i 2013). Det er vanskelig å periodisere budsjettet helt 

nøyaktig. Man kan skille ut midlertidige omstendigheter som forklarer en del av 

budsjettoverskridelsene. Refusjoner (fødsels- og sykepermisjoner) kompenserer også i noen grad 

for merforbruk. KHMs målsetning om en reduksjon av fastlønnsvolumet har så langt ikke blitt 

innfridd. Opprydding i KHMs rolle som arbeidsgiver i forbindelse med museets engasjement innen 

kulturminneforvaltning, bidrar blant annet til dette.  

Inntekter: Salgsinntekter (butikksalg og billetter) er totalt noe høyere enn tilsvarende periode i 

2013. Antall besøkende (og billettinntekter) faller 8 %, men hver besøkende legger stadig igjen mer 

penger i butikkene, noe som i sum gjør at nettoutviklingen er ganske flat. Historisk museum har 

hatt en marginal besøksøkning mens VSH har en reduksjon på 11 %. Turistsesongen vil imidlertid 

være avgjørende for det endelige resultatet. 

Den «inntekten» vi får fra overhead var 1. tertial lavere enn tilsvarende i 2013 og lavere enn 

budsjettert. Noe overhead fra 2013 ble også regnskapsmessig forsinket og først ført i 2014. 

Reduksjon fra 2013 er reelt sett nær 20 %. Overheadgenerering er normalt lavest i 1. tertial, så 

utviklingen er ikke så dramatisk som det kan høres ut, men må likevel følges meget nøye utover i 

året. Frikjøp er marginalt lavere enn planlagt og her gjelder det samme som overhead, 1. tertial 

utgjør normalt en forholdsmessig mindre andel av hele året. 
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En detaljert oppdatering av prognosen for 2014 er i skrivende stund ikke klar, men underskuddet 

for året som helhet ser ut til å kunne bli ca. 2 millioner større enn planlagt, altså omlag en dobling 

av det budsjetterte underskuddet. Perioden 2015-2018 har i langtidsplanen fortsatt et budsjettert 

overskudd på 6,8 mill. Museets økonomi er totalt dermed fortsatt i pluss i perioden 2014-18. En av 

forutsetningene i langtidsprognosen er at vi faser ut mange stillinger (der alderspensjonering 

forventes de neste årene). På denne bakgrunn er det da i praksis umulig å se for seg at aktiviteten 

ved KHM kan opprettholdes på dagens nivå, med mindre finansieringssituasjonen radikalt endrer 

seg.  

Art overført-innt-kost Summer av Regnskap Summer av Budsjett Summer av Avvik Summer av Årsbud

Overført fra i fjor -12 415 113                     -12 415 113                     -                                     -12 415 113                     

Inntekter -4 650 529                       -3 057 333                       1 593 196                         -8 900 000                       

Personalkostnader 1 173 912                         2 659 789                         1 485 877                         7 682 140                         

Driftskostnader 1 657 353                         2 787 267                         1 129 914                         8 256 000                         

Totalsum -14 234 377                     -10 025 390                     4 208 987                         -5 376 973                        

Tabellen viser Saving Oseberg for 1. tertial 2014. 

 

Eksternt finansierte prosjekter  

KHM har en rekke efv-prosjekter, hvorav arkeologiske utgravningsprosjekter etter 

kulturminneloven utgjør størsteparten. Samlet forbruk under efv-virksomheten var i 1. tertial 10,4 

mill., noe lavere enn tilsvarende periode i fjor. Total balanse for alle prosjektene var pr. 30. april 

11,6 millioner høyere enn for et år siden og utgjorde totalt 65,4 mill. Dette er i hovedsak 

forhåndsinnbetalte midler fra tiltakshavere som er bundet til pågående og fremtidig aktivitet i 

prosjektene. Prosjektene utgjør om lag 1/3 av KHMs totaløkonomi, andelen er høyest i 2. tertial.  

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

 Det er som alltid knyttet usikkerhet til billett- og salgsinntekter, spesielt i turistsesongen. 

 KHM har nå en meget stram økonomi, langtidsprognosen er så vidt positiv – men gitt de 

betydelige justeringene og til dels urealistiske kuttene som ble gjort i langtidsbudsjettet 

frem mot 2018 er situasjonen generelt sårbar. 

 KHM har fornyet rollen som arbeidsgiver ved oppdragsfinansierte arkeologiske 

utgravninger. Museet har, i tråd med føringer fra staten, UiO og krav fra 

arbeidstakerorganisasjonene, ansatt 8 arkeologer i feltlederstillinger som er helt 

oppdragsfinansierte. Erfaringsmessig er det en utfordring for KHM å lykkes med full 

oppdragsfinansiering av stillinger knyttet til arkeologisk feltarbeid. Det er derfor en risiko 

for at disponible overheadmidler bindes opp i avlønning av disse stillingene. Det svekker 

det økonomiske handlingsrommet.  
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