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Saken fremmes for å oppsummere og forankre Kulturhistorisk museums (KHM) finansielle strategier i 
det nye styret. Saken er senest behandlet i S 34/15 Årsplan 2016-18 for KHM og S 35/15 Budsjett 

2016 og langtidsbudsjett 2016-20 i styremøte 11. desember 2015 samt i styremøte 11. februar 2016 
under orienteringssak C.a. Virksomhetsrapport KHM 3. tertial 2015. Det vises videre til notat datert 
8. januar 2015 fra styreleder og museumsledelsen til universitetsledelsen, hvor en alternativ 
finansieringsmodell for KHM blir presentert (vedlegg 1).  

Styret har som strategi tidligere vedtatt tre parallelle linjer for å styrke museets økonomi;  

1)  Styrket basisbevilgning fra UiO.  

2)  Finansiering av prosjektet Saving Oseberg fase II fra KD.  

3)  Styrket finansiering av museets arbeid med kulturminneforvaltning fra KD.  

Pkt. 2 og 3 vil bli ytterligere utdypet og konkretisert i sak S 12/16 Saving Oseberg fase II – Prosjekt-, 

budsjett og bemanningsplan og S 13/16 Bevilgning fra KD og underkapasitet I 

kulturminneforvaltningen – betenkning om utlysning av seks faste stillinger.  

Museumsledelsen har vært meget tydelige på at disse tre linjer må holdes adskilt. En 
sammenblanding av disse tre linjene vil svekke argumentasjonen om styrket finansiering mot både 
KD og UiO. Fra 2014 til i dag har KHM restrukturert økonomien og avviklet et betydelig underskudd. 
Det er en overhengende fare for at det gode resultatet i 2015 brukes som en sovepute for å unngå å 
løse de strukturelle problemene som fremdeles er heftet ved museets økonomi. Vi har allerede sett 
klare tendenser til dette både fra KD og UiO. Ved å holde de tre finansieringslinjene adskilt svekkes 
deres mulighet til å ty til kortsiktige løsninger ved disponere de samme pengene til tre ulike formål.  

1) Styrket basisbevilgning  

KHM har i løpet av de siste 2 år restrukturert økonomien og avviklet et betydelig underskudd. Et 
hovedgrep har vært å sette stillinger vakante ved naturlig avgang. I langtidsbudsjettet 2016-20 (LTB) 
er kun 7 av 15 vakante stillinger faset inn. En nedbemanning bidrar til redusert kapasitet og 
vanskeliggjør måloppnåelse i henhold til Strategi 2020. Dette er en strategi som er fastlagt under 
forutsetning av styrket basisbevilgning. Til tross for at slik styrking ikke er sikret, har styret vedtatt å 



holde fast ved strategien og ta de økonomiske utfordringene opp med UiO-ledelsen resp KD for å 
løse problemene suksessivt (Salamitaktikk eller de små skritts politikk). 

En videreføring av arbeidet med ny finansieringsmodell, som skissert i notat datert 8. januar 2015, er 
derfor helt nødvendig, jf styrevedtak i S 35/15.  

KHM har i LTB basert prognosene for eksterne inntekter på det gode resultatet i 2015. Det er ikke 
forsvarlig å bemanne museet i henhold til et slikt inntektsgrunnlag, og KHM opererer derfor med en 
handlingsregel ved budsjettering som sikrer museet budsjettbalanse i dårlige driftsår og muliggjør 
ekstraordinære utviklingstiltak i gode driftsår.  

KHMs mål for styrket basisbevilgning er at bevilgningen fra UiO skal dekke minimum 60 % av 
basisdriften slik det er forutsatt i finansieringsmodellen for universitets- og høgskolesektoren.  

2) Finansiering av prosjektet Saving Oseberg fase II fra KD 

KD innvilget i 2012 UiOs søknad om finansiering av fase I av prosjektet Saving Oseberg. I Prop 1. S 
(2015- 2016) for KD gjøres det klart at departementet anser Saving Oseberg som avsluttet med fase I. 
Imidlertid fremgår det av vår søknad fra 2012 at KHM allerede da planla en fase II av prosjektet noe 
som hele tiden har vært en forutsetning for faglig forsvarlig sikring av Osebergfunnet. Fase I avsluttes 
på en suksessrik måte som planlagt ved årsskiftet 2016/17. Søknad for fase II ble sendt fra UiO 7. 
mars 2016; jf S 12/16. KHMs mål for Saving Oseberg fase II er fortsatt finansiering over 
statsbudsjettet.  

3) Styrket finansiering av museets arbeid med kulturminneforvaltning fra KD 

KHM arbeidet i perioden 2007-2009 med å dokumentere forholdet mellom ressurser og 
arbeidsoppgaver innenfor kulturminneforvaltningen. Et notat, KHMs samfunnsansvar innenfor 

kulturminneforvaltningen i Norge – generell vekst, manglende kapasitet og økte restanser, ble 
oversendt til ledelsen ved Universitetet i Oslo (UiO) 9. oktober 2009. I notatet ble det dokumentert 
en underkapasitet tilsvarende 12 stillinger. UiO tok opp problemstillingen med 
Kunnskapsdepartementet (KD) i styringsmøtene mellom departementet, museene og 
universitetsledelsen allerede høsten 2010. Dette resulterte i at det ble nedsatt en arbeidsgruppe 
med representanter fra KD, Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og universitetsmuseene. 
Mandatet var å utrede eventuelle behov for endringer i finansieringen av universitetsmuseenes 
arbeid med kulturminneforvaltningen. Arbeidsgruppen la frem rapporten Finansiering av 
universitetsmuseenes forvaltningsoppgaver etter kulturminneloven med forskrift i januar 2014. 
Rapporten ble presentert og drøftet i et miniseminar med statssekretærene fra de to 
departementene i januar 2015.  

I statsbudsjettet for 2016 ble det satt av 10 millioner kroner til en generell styrking av 
universitetsmuseene, hvorav 5 millioner til UiO. KD gjorde eksplisitt oppmerksom på at dette var en 
omdisponering av midlene fra «Saving Oseberg». På oppfordring har KD svart at omdisponeringen 
var tenkt i sammenheng med underkapasiteten i kulturminneforvaltningen. Den videre håndteringen 
viser tydelig hvordan bevilgende myndighet ønsker å fri seg fra finansieringsansvaret for 
universitetsmuseene: Selv om midlene var tenkt til å dekke underkapasiteten, overlot KD denne 
beslutningen til UiO, som dermed benytter anledningen til å vurdere den opp mot andre tiltak 
innenfor de to museene KHM og NHM. KHM har i budsjett for 2016 og LTB argumentert for og lagt til 
grunn at hele beløpet tilfaller KHM og at midlene benyttes til innfasing av 6 nye stillinger i tråd med 
KDs intensjoner. Dette er kommunisert til universitetsledelsen gjentatte ganger gjennom 
kontaktmøter og budsjettdialog. Foreløpig har UiO-ledelsen kviet seg for å treffe en avgjørelse.  



Museumsledelsen vil anbefale at stillingene lyses ut i tråd med den konsekvente argumentasjonen 
som er rettet mot UiO og KD vedrørende museets økonomiske situasjon; jf S 13/16. Dette baserer 
seg på den forutsetning at dette er en samfunnsgagnlig standhaftighet.  

Vi skal for øvrig som en del av KHMs plan, fremlegge to alternative utviklngsscenarier; det 
kompetansedrevne scenario og det husmannsdrevne scenario .  

Vedtaksforslag:  

Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte fremgangsmåte , med de kommentarer som fremkom 
gjennom styrets behandling.  

Ass. museumsdirektør  

 


