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I. Økonomirapport 2. tertial 

KHMs virksomhetsrapport for 2. tertial 2014 skal oversendes UiO innen 25. september. 

Rapporten for 2. tertial skal inneholde to hoveddeler: den ordinære økonomirapporten 

basert på regnskapstallene pr. 31. august og en rapport om status for oppfølgingen av UiOs 

årsplan pr. 2. tertial 2014. Analysearbeidet for første del, økonomirapporten, pågår for fullt 

i disse dager. Grunnet en svært kort tidslomme mellom tertialregnskapets lukking 15. 

september og fristen for utsending av sakspapirene til styremøtet 24. september, er det 

ikke mulig å få klargjort en rapport med den kvalitet vi ønsker til hovedutsendingen av 

sakspapirene nå i denne uken. Det varsles derfor at økonomirapporten vil bli utsendt som 

egen sak pr. mail i begynnelsen av kommende uke.  

II. Styrets behandling av økonomirapportene - forslag til nye rutiner 
Under behandlingen av Orienteringssak B.a. på styremøtet 8. november 2013 anmerket 
styret følgende: 

 

«Styret ba om at møteplanen for de fremtidige styremøtene blir lagt opp slik at det 

blir mulig for styret å kommentere økonomirapportene før de oversendes UiO-

ledelsen.» 

KHMs administrasjon har etter dette jobbet etter en rutine hvor utkast til 

økonomirapportene (som altså kun er en del av de større tertialvise 

«virksomhetsrapportene») har blitt fremlagt styret for kommentarer før formell 

oversending til UiO-sentralt. Som erfaringene fra arbeidet med rapporten for 2. tertial-14 

viser, er det ofte utfordringer med å få klargjort rapportene i de trange tidslommene KHMs 

administrasjon må operere innenfor, mellom regnskapsavslutning og utsendingspunktene 

for styremøtene (som nødvendigvis har måttet bli berammet tett på fristene UiO har satt 

for avsendelse av rapportene). Museumsdirektøren foreslår derfor at en går tilbake til en 

ordning hvor styret etterskuddsvis kommenterer økonomirapportene. Gjennom enkelte 

nye grep kan det, etter museumsdirektørens vurdering, sikres at styret beholder, og 

styrker, sine påvirkningsmuligheter og sin kontrollfunksjon i forhold til økonomistyringen. 

Disse grep kan oppsummeres slik: 

a) Det skal i rapporten til UiO-ledelsen anføres at denne er avgitt uten behandling i 

KHMs styre og at styrets tilsyn med at forutsetningene i budsjettvedtakene følges 

opp og den generelle overvåkning av ledelsens grep om økonomistyringen blir 

behandlet i påfølgende styremøte. 
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b) Status for KHM-økonomien settes opp som fast, ordinær sak på styremøtene tre 

ganger årlig. Utgangspunkt for behandlingen er sist avgitte økonomirapport til UiO-

ledelsen, evt. med tillegg av ekstra saksfremlegg og tabeller.  

c) Styret vil benytte nevnte gjennomgang til å gi signaler, evt. fatte beslutninger om 

føringer og prioriteringer, for den videre økonomioppfølgingen.  

Selv om økonomirapportene til UiO-ledelsen etter dette ikke godkjennes av styret, vil 

denne ordningen gi styret bedre mulighet enn dagens ordning til å  

1. legge føringer for økonomistyringen 

2. prioritere ulike tiltak 

3. utøve sin tilsynsfunksjon 

En slik fremgangsmåte vil også være i samsvar med de prinsipper som gjelder for UiOs 

fakulteter/museer.  

a) Universitetsdirektørens eksplisitte forutsetning for virksomhetsrapportene er at 

dette er rapporter som skal avgis som «ledelsesrapporter» av enhetenes øverste 

leder, som en del av ansvaret som disse er meddelt gjennom universitetsdirektørens 

årlige tildelingsbrev.  

b) Styrets oppgave er å fastsette enhetenes budsjetter, føre tilsyn med at 

forutsetningene i budsjettvedtakene følges opp og generelt overvåke at ledelsens 

grep om økonomistyringen er tilfredsstillende.  

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar økonomirapporten for 2. tertial 2014 til etterretning.  
 
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til endring av behandlingsmåten for 
økonomirapportene.  
 

           

          HG/KK/KNI, 17.09.14

  

 

 


