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Ledelsesvurdering 3. tertial 2015 

1. Innledning 

Kulturhistorisk museum (KHM) har for 2015 et regnskap med et positivt resultat på mer enn 36 mill. kr. 

Resultatet er symptomatisk for KHMs økonomiske struktur og speiler de utfordringer som er knyttet til 

denne. Det er tre hovedforklaringer til regnskapsresultatet:  

1) Summen av ubrukte midler er på hele 19, 6 mill. kr. Beløpet er dels utsatt aktivitet, hvorav ett års 

forsinket oppstart av prosjektet Saving Oseberg alene utgjør 12, 3 mill. kr., dels forsinket aktivitet. 

Den viktigste årsaken til utsatt og forsinket aktivitet er museets underbemanning.  

2) KHM slet i flere år med et akkumulert underskudd, samtidig med en usunn balanse mellom 

fastlønnsvolumet og disponible driftsmidler. I 2014 og 2015 ble det derfor iverksatt tiltak for å 

skape balanse i regnskapet og skape et større og mer forutsigbart økonomisk handlingsrom. Ved 

utarbeiding av langtidsbudsjettet (LTB) for 2015-2019 ble derfor alle ledige stillinger ved 

pensjonering satt vakante, totalt 15 stillinger. Anslaget for de største inntektskildene ble i tillegg 

lagt på et meget nøkternt nivå, dvs. vesentlig under museets ambisjonsnivå.  

3) KHM økte prisene på billetter med ca 25 % i 2015. Grunnet usikkerhet knyttet til markedets respons 

på prisøkningen ble det budsjettert nøkternt på denne posten. Det viste seg derimot at 

prisøkningen ikke påvirket besøkstallet, tvert i mot hadde museet både en øking i antall besøkende 

og en økning i antall kroner hver enkelt besøkende la igjen i museumsbutikken. Økt besøk 

resulterte i inntekter på 8,8 mill. kr. mer enn budsjettert. 

KHM har foretatt justeringer i LTB 2016-2020 for å øke handlingsrommet og redusere omfanget av utsatt 

aktivitet. Vi har derimot fremdeles en grunnleggende utfordring knyttet til KHMs økonomiske struktur. 

Museet skal de nærmeste år realisere flere svært omfattende utviklingsoppgaver som er ressurskrevende 

både i forhold til egnet personal og kostnadskrevende i forhold til investeringer og drift. De to viktigste er 

utskiftingen av kjerneutstillingene i Historisk museum og planleggingen av nytt vikingtidsmuseum på 

Bygdøy. 

 

2. Vurdering  av status 

a. Status for den økonomiske situasjonen 

 

Inntekter 

Et godt år med økning i besøkstallet på Vikingskipshuset har gitt økte inntekter både på salg av billetter og 

økt salg i museumsbutikken. Turistene legger igjen flere kroner pr besøkende i museumsbutikken, samt at 

billettgruppen voksen øker (full pris). 
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Fra januar 2015 økte vi billettprisene med ca. 25%. Vi var usikre på om dette ville innvirke på besøkstallet, og 

var derfor forsiktige i budsjetteringen av forventet inntekt. Det viser seg at prisøkningen ikke har påvirket 

besøkstallet, tvert i mot har vi hatt en økning i antall besøkende og en økning i antall kroner hver enkelt 

legger igjen i museumsbutikken. Til sammen en økning på 8,8 mill. kr. sammenlignet med budsjett. De 8,8 

mill. kr. fordeler seg med 4,6 mill. kr. på billetter og 4,2 mill. i museumsbutikken.  

Etter flere runder med uklarhet knyttet til fradrag for mva, ble det høsten 2015 konkludert med at det kun 

var publikumsrelatert virksomhet (utstillingsproduksjon, butikk mv) som får mva-fradrag. KHM fikk derfor 

en kompensasjon for endret praksis av mva-fradraget fra UiO. Kompensasjonen utgjorde kr. 3,7 mill. (inkl. 

1,3 mill. til Saving Oseberg) samt 1,1 mill. i kompensasjon for mva.-fradrag for internhusleie på Økern. 

Sistnevnte beløp gikk direkte til internhusleie og var dermed midler vi ikke selv disponerte. 

I tillegg må nevnes en utbetaling i 2015 fra Norges Bank på kr. 3,6 mill. for kostnader påløpt i 2014 i 

forbindelse med utstilling i Norges Bank salen.  

Samlet utgjør dette kr. 17,2 mill. kr. utover budsjetterte inntekter for 2015. 

 

KHM basis Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2015

Inntekter -120 823 620 -148 709 384

Personalkostnader 86 476 447 90 415 495

Driftskostnader 51 729 213 55 157 499

Investeringer 8 706 304 6 584 891

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 26 088 345 3 448 500

Nettobidrag -19 951 073 -27 018 011

Prosjektavslutning 489 088 -567 915

Årsresultat med nettobidrag og 

prosjektavslutning 6 626 359 -24 137 425

Overført fra i fjor -19 152 405 -12 526 047

Akkumulert resultat -12 526 047 -36 663 472  

 

Kostnader 

Ser vi på kostnadene isolert (uten internhusleie), har året forløpt stort sett som planlagt. KHM betalte også i 

2015 for lokalleie i Kristian Augusts gate med egne driftsmidler i påvente av at UiO skal fullføre ombyggingen 

på Økern og ferdigforhandle kontrakt med utleier. Dette viser at KHM fremdeles må budsjettere med 

usikkerhetsfaktorer i forbindelse med driften. 

Når vi trekker ut ubrukte midler og aktivitet knyttet til disse, har vi et overforbruk på ca 4 mill. kr. 

sammenlignet med budsjett. Personalkostnadene ligger noe høyere enn budsjettert, men dette må ses i 

sammenheng med tilsvarende høyere nettobidrag fra prosjekter. 

Ubrukte midler/utsatt/forsinket aktivitet 

En vesentlig faktor knyttet til akkumulert resultat er utsatt eller forsinket aktivitet. Det dreier seg dels om 

planlagt utsatt aktivitet, som for eksempel en forskyvning mellom bevilgning og oppstart av Saving Oseberg 

prosjektet på ett år, dels om aktiviteter som er utsatt eller forsinket som følge av underbemanning eller 

manglende ressurser for realisering.   

 

Interne prosjekter: 

Saving Oseberg    kr. 12 352 000,- 

Senter for viking age studies  kr.   1 669 000,- 

Sum     kr. 14 021 000,- 
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Andre 

MUV     kr. 2 604 000,- 

Midler til sikringstiltak   kr. 1 200 000,- 

Øremerkede forskningsmidler  kr. 1 365 000,- 

DigDok     kr.    200 000,- 

Seksjon for samlingsforvaltning  kr.    230 000,- 

Sum     kr. 5 599 000,- 

 

Totalt under basis   kr. 19 620 000,- 

 

 

KHM basis uten interne prosjekter Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2015 KHM basis interne prosjekter Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2015

Inntekter -106 057 710 -132 722 407 Inntekter -14 765 910 -15 986 977

Personalkostnader 83 233 385 86 722 270 Personalkostnader 3 243 061 3 693 225

Driftskostnader 50 055 210 53 163 326 Driftskostnader 1 674 003 1 994 173

Investeringer 2 808 137 1 501 393 Investeringer 5 898 167 5 083 497

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 30 039 022 8 664 582

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning -3 950 678 -5 216 082

Nettobidrag -24 743 644 -30 443 641 Nettobidrag 4 792 571 3 425 630

Prosjektavslutning 489 088 -567 915 Prosjektavslutning 0 0

Årsresultat med nettobidrag og 

prosjektavslutning 5 784 466 -22 346 974

Årsresultat med nettobidrag og 

prosjektavslutning 841 893 -1 790 452

Overført fra i fjor -6 149 883 -294 121 Overført fra i fjor -13 002 522 -12 231 926

Akkumulert resultat -365 417 -22 641 095 Akkumulert resultat -12 160 630 -14 022 377  

 

KHM sitter da igjen med «frie midler» til overføring 2016 på kr. 17 millioner. Det er verdt å merke seg at det 

budsjetterte resultatet for 2015 var estimert til et positivt resultat på 7 millioner, med andre ord nye midler til 

økt aktivitet på kr. 10 millioner. 

En vesentlig andel av midlene vil bli disponert til to omfattende utviklingsoppgaver ved museet, som er 

utskifting av kjerneutstillingene i Historisk museum og planleggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.  

KHM vil også etter innfasing av nytt personell i kulturminneforvaltningen måtte prioritere akkumulerte 

restanser innen samlingsforvaltningen.  

 

Avvik mellom faktisk regnskapsresultat og det regnskapsresultatet som ble forutsatt i de 5-

årige prognosene levert 15.12.15 

Når det gjelder KHMs basisøkonomi (uten interne prosjekter), viste endelig resultat for 2015 et avvik på 2,8 

mill. kr. sammenlignet med innlevert prognose 15. des. 2015. Mot slutten av et år er det vanskelig å estimere 

nøyaktig hvilke regnskapsføringer som gjenstår. 

Vi har betydelige avvik for våre to interne prosjekter Saving Oseberg og Centre for Viking-Age Studies 

sammenlignet med prognosen 15. des. 2015. Avvikene var på henholdsvis 6,0 og 1,6 mill. kr. Prognosene for 

disse var ikke tilstrekkelig oppdatert med tanke på forskyvning i forbruk og fremdrift. Disse prosjektene vil 

begge to bruke opp samtlige av sine tildelte midler de nærmeste to årene, det aller meste nå i løpet av 2016. 
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Eksternt finansierte prosjekter 
 
KHM har en rekke efv-prosjekter, hvorav arkeologiske utgravningsprosjekter etter kulturminneloven utgjør  
størsteparten. Aktiviteten har vært usedvanlig høy også i 2015. Total balanse for alle prosjekter var pr. 31. 

desember 2015 ca. 6 mill. kr. lavere enn ett år tidligere og utgjør nå totalt 70,4 mill. kr. Dette er i all hovedsak 

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

Prosjektene utgjør over 1/3 av KHMs totaløkonomi. 

 

KHM prosjekt Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2015

Inntekter -79 591 020 -66 299 301

Personalkostnader 22 126 601 22 968 523

Driftskostnader 16 947 597 21 306 745

Investeringer 223 924 218 748

Årsresultat uten nettobidrag 

og prosjektavslutning -40 292 898 -21 805 286

Nettobidrag 19 896 474 26 931 885

Prosjektavslutning -489 088 567 915

Årsresultat med nettobidrag 

og prosjektavslutning -20 885 511 5 694 514

Overført fra i fjor -55 210 535 -76 095 859

Akkumulert resultat -76 096 046 -70 401 345  

 

 

 

b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

KHM har en betydelig underkapasitet i forhold til oppgaveporteføljen. Dette fører til en stadig 

akkumulering av restanser, særlig innenfor samlingsforvaltningen. I tillegg står museet ovenfor omfattende 

utviklingsoppgaver de nærmeste årene, spesielt gjelder dette fornyingen av kjerneutstillinger i Historisk 

museum og planleggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Samtidig har vi lenge hatt en usunn 

balanse mellom fastlønnsvolumet og disponible driftsmidler.  Situasjonen kan synes paradoksal i lys av 

regnskapsresultatet fra 2015, men egentlig speiler resultatet nettopp underkapasiteten. Vi har ikke 

tilstrekkelig bemanning til å løse den samlede oppgaveportefølje. I LTB 2016-2020 har KHM endret tidligere 

praksis fra nøktern budsjettering av konjunkturavhengige inntekter til en budsjettering som er mer i 

samsvar med ambisjonene. Dette har gitt museet et bedre handlingsrom i forhold til prioritering av 

utviklingsoppgaver, men det anses som uansvarlig å øke fastlønnsvolumet på dette grunnlag. Utfordringer 

knyttet til underkapasitet for håndteringen av løpende driftsoppgaver forblir dermed uløste. Behovet for en 

styrket basisbevilgning, som beskrevet i 2014 og 2015, er dermed fremdeles like aktuell.  

 

3.  Rapport om tiltak 9 i UiOs Årsplan 2015-17 - Bedre synliggjøring av 

universitetsmuseene 

UiOs Årsplan 2015-15, tiltak 9, er formulert slik: 
 
«Synliggjøring av universitetsmuseene gjennom fornying av basisutstillinger, 
digitalisering og sikring av samlingene og tilgjengeliggjøring på web. Planlagte 
byggeprosjekter skal føre til bedre formidling av og interesse for museenes virksomhet». 
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Det gis følgende rapport: 
 
Fornying av basisutstillinger 
Arbeidet med utskifting av basisutstillingene i 1. etg. Historisk museum har fortsatt med full styrke i 2015. 
Utskiftningene av de gamle historisk-lineære utstillingene med nye tverrfaglige «kjerneutstillinger» 
gjennomføres med grunnlag i museets nye forskningsstrategiske og utstillingsstrategiske plan. Første del av 
det nye programmet åpner med utstillingen i «Kollaps» ultimo 2016, og med planlagte åpninger for de 
neste delene av utstillingsprogrammet i 2017,-18 og -19. Parallelt med utstillingsplanleggingen har 
Eiendomsavdelingen gjennomført nødvendige bygningsmessige renoveringer av arealene der de nye 
utstillingene skal vises. 
 
Digitalisering og sikring av samlingene - tilgjengeliggjøring på web 
Arbeidet med digitalisering og synliggjøring av KHMs samlinger har fortsatt i 2015. Over 92% av museets 
samlinger var ved årsskiftet 2015-16 digitalisert, hvorav 71% var tilgjengelig på web. Det er realistisk at 
andelen av samlingene som er tilgjengelig på nett vil øke til 80% i løpet av 2016. KHMs har i 2015 arbeidet 
med en rekke tiltak for digital formidling og synliggjøring av samlingene, herunder «Digitalt feltmuseum» og  
«Gjenstandskalenderen» på KHMs web. Under satsingsområdet «HelDigitaltArkiv» har det i 2015 vært 
jobbet med flere prosjekter for digitalisering og publisering av faglig dokumentasjon, herunder 
«Topografisk Arkiv». KHM har i dag Norges fremste fagmiljø innen digital samlingsforvaltning, og er våren 
2016 vert for den store internasjonale konferansen for digital arkeologi (Computer Applications in 
Archaeology, CAA). Det har vært jobbet med forberedelsesarbeid for konferansen i hele 2015. 
 
KHM har ved årsskiftet 2015-16 tilfredsstillende sikring som varierer mellom 93% og 100%. Årsaken til den 
høye sikringsgraden skyldes etableringen i det nye og moderne magasinbygget på Økern. Det har i 2014-15 
vært svikt i brannslukkingsanleggene for museumsmagasinene i Økernbygget. Årsaken ligger i luftlekkasjer 
og teknisk svikt. Konsekvensene av dette er at brannsikringen for Økernbygget pr. årsskiftet 2015-16 er 
basert på provisoriske løsninger, og at andelen magasiner med tilfredsstillende sikringsgrad for brann 
midlertidig er betydelig redusert. Dette vil bli rettet opp gjennom ombyggingsarbeidene for Økernbygget 
som skal gjennomføres i 2016. Flere utsettelser av de planlagte ombyggingsarbeidene for Økernbygget har 
bidratt til uheldige forsinkelser av flyttingen personale og laboratorier til Økern.   
 
Planlagte byggeprosjekter - milepæler 
30.06.2015 Samlet plan for KHMs museumsutbygging på Tullinløkka skal være fastsatt.  
Status årsskiftet 2015-16: Arbeid med KVU-utredning for Tullinløkka pågår i regi av Statsbygg. KHMs 
visjoner, og rammer, for den fremtidige disponeringen av Tullinløkkaområdet ble angitt i UiOs brev av 15. 
oktober 2015 til Statsbygg. 
 
31.12.2015 Valg av arkitektonisk løsning og skisseprosjekt for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy skal være 
avsluttet. Arbeid med utforming av utstillingsprogram for det nye museet skal være igangsatt.  
Status årsskiftet 2015-16: Prosjektet er ca. 1 år forsinket. Valg av arkitektonisk løsning vil være klar ultimo 
mars 2016. Arbeidet med skisseprosjektet vil være avsluttet i november/desember 2016. 
 
31.12.2016 Første 3-årsperiode for KHMs “Saving Oseberg”-prosjekt skal være fullført i henhold til 
prosjektplan. Plandokumenter og finansieringsgrunnlag for prosjektets del 2 skal være fastsatt.  
Status årsskiftet 2015-16: Prosjektets del 1 vil være avsluttet høsten 2016/våren 2017. Det har i 2015 vært 
arbeidet med detaljering av prosjektplanene for del 2. UiO arbeider for at finansieringsgrunnlaget for del 2 
vil bli fastsatt gjennom Revidert Nasjonalbudsjett 2016, eller senest i det ordinære statsbudsjettet for 2017. 
Det er avgjørende at dette løses, da en fullføring av Saving Oseberg er en forutsetning for realiseringen av 
nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. 
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4. februar 2016 

 

 

Håkon Glørstad       Karl Kallhovd   

Museumsdirektør       ass. museumsdirektør 


