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Styret ble i september 2014 informert om de økonomiske utfordringene museet sto ovenfor i inneværende 

år (jf. S 26/14 virksomhetsrapport 2. tertial behandlet i styret 24/9-2014).  Prognosen om et isolert 

underskudd på 11 millioner fikk museets ledelse til å iverksette tiltak for å redusere kostnadene og 

gjennom disse grepene er resultatet blitt bedre enn fryktet. Resultatet ble et isolert underskudd på 5,7 

millioner.  

2014

Prosjekt Art overført-innt-kost Regnskap Budsjett

Basis KHM Overført fra i fjor -6 012 891               -6 012 891               

Inntekter -124 598 049          -120 669 522          

Personalkostnader 76 450 624              73 350 894              

Driftskostnader 49 010 277              46 106 215              

Videresalg 4 833 821                3 530 000                

Totalt Basis KHM -316 217                  -3 695 303               

Saving Oseberg og SFF Overført fra i fjor -13 139 515            -13 139 515            

Inntekter -9 518 561               -9 900 000               

Personalkostnader 5 704 466                7 682 140                

Driftskostnader 4 721 684                9 856 000                

Totalt Saving Oseberg og SFF -12 231 926            -5 501 375               

Totalt Basis-økonomi -12 548 143            -9 196 678                

Tabell viser resultat 2014 basis (SO og SFF styres som interne basisprosjekter, øremerkede midler).  

 

Inntekter 

KHM har tre hovedinntektskilder; bevilgning fra UiO, billett- og salgsinntekter og overheadinntekter. 

År Values

2014

Art overført-innt-kost Artsrapport styringskart Regnskap Budsjett

Inntekter Inntekt fra bevilgninger -81192 -79839

Salgsinntekter -23730 -20823

Øvrige inntekter -1136 -3522

Overheadinntekter -16402 -17453

UiOs egenandel -1414 162

Investeringer i anleggsmidler 2808 821

Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler -3442 -15

Totalsum -124598 -120670  

 

Bevilgningen fra UiO er litt høyere enn budsjett. Dette er ekstra tildeling av husleie for Saving Oseberg 

paviljongen, men utlignes som økte husleiekostnader. 
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2013 2014

Billetter Billetter VSH -11 680 237          -12 519 473          

Billetter HM -788 518                -750 320                

Butikk/souvenir Butikk VSH -7 428 636             -8 658 610             

Butikk HM -501 165                -665 809                

Kostnader  Personalkostnader 3 996 896              4 676 882              

Driftskostnader 765 628                  510 712                  

Varekostnader 3 337 715              4 823 120              

Totalt, butikk-, billett- og forretningsdrift KHM -12 298 317          -12 583 499           

VSH = Vikingskiphuset, HM = Historisk museum 

KHMs andre viktige inntektskilde er fra billett- og suvenirsalg, som budsjetteres nøkternt. Det har i 2014 

gått noe bedre enn budsjettert. Billettinntektene var i 2014 totalt 6 % høyere enn i 2013, på VSH var 

økningen på 7 %, mens HM faktisk hadde 5 % lavere billettinntekter. Begge museene opplevde besøksvekst, 

i sum 2 %. Men vi ser at suvenirbutikken på VSH, selv med en omsetningsøkning på 16 %, hadde en 

nettoinntekt etter varekostnad på kun 3,7 mill. i 2014 (ned fra 4,2 mill. i 2013). Etter direkte kostnader satt 

vi igjen med 2,0 mill., men dersom vi tar med en andel av administrative kostnader og eventuelt husleie 

som ikke kalkuleres inn, så går butikken i beste fall omtrent i null. 

Vi har de siste årene budsjettert volumet på utgravningsvirksomheten nøkternt. 2014 har gått noe bedre 

enn forventet (ca 800.000).  Tabellen over inntekter viser derimot at overheadinntektene er 1 mill. lavere 

enn budsjettert, men i dette tallet ligger korreksjonen fra 2012 på 1,8 mill. inne.  

År

2014

Viktige faktorer i regnskapet 2014 Regnskap

Korrigert overhead fra 2012 (under inntekter) 1816

Korrigert egenandel på prosjekt (under inntekter) -2066

Korrigert frikjøp fra 2012 (under personalkostnader) 3028

Underskuddsprosjekter (ses under drift) 530

Sum prosjektkorreksjoner 3308  

I prosjektregnskapet for 2012 ble det våren 2014 avdekket flere systematiske feilføringer. Resultatet av opprettingene fremgår av foreliggende 

tabell. 

 

Personalkostnader 

År Values

2014

Art overført-innt-kost Artsrapport styringskart Sum of Regnskap Summer av Årsbud

Personalkostnader Fast lønn 56419 57220

Variabel lønn 2581 1419

Feriepenger, AGA og pensjon 26175 25970

Offentlige refusjoner -2376 -1500

delsum lønn 82800 83109

Refusjon frikjøp -7023 -10133

Øvrige personalkostnader 674 375

Totalsum 76451 73351  

KHMs utfordring er å ha kontroll på personalkostnadene. Personalkostnadene inneholder lønn til alle 

ansatte; både faste og midlertidige, stipendiater (8) og stillinger med krav om inntjening (frikjøp). I 2014 har 

flere stillinger stått vakante, noe som også fremkommer i regnskapet (under fast lønn). Under variabel lønn 
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er det derimot en overskridelse. Det er i 2014 ansatt 8 nye faste utgravingsledere, med krav om 100 % 

inntjening. I regnskapstallene ligger også korreksjonen på frikjøp (3 mill.) knyttet til opprettingene 2012. 

 

Driftskostnadene 

År Values

2014

Art overført-innt-kost Artsrapport styringskart Regnskap Budsjett

Driftskostnader Av - og nedskriving 3442 15

Driftsmateriell og bøker 1717 1318

Kjøp av tjenester 2288 4648

Kostnader vedr. lokaler 31742 28564

Kurs, konferanse og trykksaker 1606 1220

Prosjektavslutning Bidrag 534

Reparasjon og vedlikehold 4379 858

Representasjon/markedsføring 1357 1020

Tilskudd/kontingenter 98 70

Transport/reise 1394 4613

Øvrige driftskostnader 452 3781

Totalsum 49010 46106  

Tabellen viser driftskostnader (inkl av- og nedskriving). 

KHMs store satsingsprosjekt i 2014 var Frihetsutstillingen. Utstillingen ble noe dyrere enn forventet, i 

regnskapstallene for 2014 ligger det inne en overskridelse på 4,6 mill. i forhold til budsjett i 2014, men 3,6 

mill. av dette dekkes inn av ekstern sponsor. Disse sponsorinntektene er ikke med i regnskapet for 2014. 

Øremerkede midler fra UiO til sikring ved KHM er ikke brukt i 2014. Disse midlene samt ubrukte 

incentivmidler overføres til 2015, til sammen 2,3 mill. 

 

 

Eksternfinansiert virksomhet 
 

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 2014 var 57,3 mill. kr. (ca. 4 % lavere enn 2013). Den akkumulerte saldoen som 

videreføres i regnskapene nå i 2015 er +76,1 mill. kr. Det aller meste av disse midlene gjelder 

forhåndsinnbetalte midler fra tiltakshavere for arkeologiske utgravningsprosjekter. Midlene er bundet opp 

til å finansiere disse prosjektene i 2015 og videre.  Overheadinntektene fra efv-virksomhet ble større enn 

budsjettert, men er likevel betydelig lavere enn de ekstraordinære årene 2011/2012 som tilførte ca. 5 mill. 

kr. mer pr. år. Risikoen for at overhead-inntekten blir vesentlig redusert de nærmeste to årene anses som 

lav, men det er mye mer usikkerhet knyttet til volumet mot slutten av inneværende LTB-periode. 
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Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

 

 Nye MVA-bestemmelser med uavklarte konsekvenser for KHM, bl.a. nivå på kompensasjon fra UiO. 

 Usikkert volum på butikk- og billettinntekter samt overhead som følge av konjunktursvingninger. 

 Økern; indirekte kostnader knyttet til bortfall av frikjøp for fast personale i flytteperioden.    

 Utilsiktet rekruttering ved utstrakt bruk av midlertidig ansatte.   

   


