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BUDSJETT 2017 OG LANGTIDSBUDSJETT (LTB) 2017-2021 

Økonomisk status 

Den økonomiske situasjon for KHM er markant forbedret (jf. orienteringssak Bb). Dette er 

oppnådd gjennom tre forhold: 

1) Økt ekstern inntjening. 

2) Stram ansettelsespolitikk. 

3) Løsning av underkapasiteten i kulturminneforvaltningen og sikring av finansieringen av 

Saving Oseberg fase II. 

De grunnleggende strukturelle svakhetene i KHMs økonomi er derimot ikke løst, tvert i mot er de 

forsterket. Dersom denne situasjonen vedvarer, forutsetter det at KHM har anledning til å 

disponere egne midler gjennom langtidsbudsjettering. Vi har i både 2015 og 2016 betydelig 

inntektsøkning og underforbruk. Dette har gitt et handlingsrom for langsiktig planlegging av nye 

kjerneutstillinger i Historisk museum og prosjektutvikling gjennom etablering av og avsetninger til 

internprosjekter. Det er helt avgjørende for KHMs fremtidige økonomi at museet kan planlegge på 

denne måten i årene som kommer og at den økte eksterne inntjeningen kun brukes til prosjekter og 

drift. I motsatt fall risikerer museet et betydelig overforbruk ved sviktene ekstern inntjening og 

handlingsrommet for realiseringen av langsiktige ambisjoner og mål vil bortfalle.  

Museet har utarbeidet en ny Strategisk kompetanse og rekrutteringsplan i 2016, som grunnlag for 

innfasing av stillinger. Det må bemerkes at museets ledelse i tråd med styrets tidligere vedtak ikke 

har til hensikt å øke bemanningen utover stillingsplanen av 2014, med unntak av de 6 stillingen 

som ble innfaset på grunnlag av tildelte midler for å løse underkapasiteten i 

kulturminneforvaltningen. Innenfor tidshorisonten 2014-2020 er det pr i dag lagt opp til en 

balanse mellom rekruttering og naturlig avgang, for å sikre en forsvarlig økonomisk drift. 

Den mest utslagsgivende faktoren for KHMs økonomisk situasjon de siste to år, er inntektene fra 

Vikingskipshuset. Samtidig med at KHM fra 2015 økte billettprisene, steg antallet besøkende 

markant. I langtidsbudsjettet ligger det innen en ytterligere økning av billettprisene fra 2017. 

Museet har også opplevd et mer kjøpekraftig publikum. I dag utgjør disse inntektene en så stor 

prosentandel av museets økonomi at en kraftig reduksjon eller bortfall av inntektene vil skape 

dramatiske underskudd. For museet er det derfor avgjørende at vi snarest mulig får en avklaring på 

hvordan inntektsbortfallet skal kompenseres ved stengning av Vikingskipshuset i forbindelse med 

byggingen av det nye museet.  

De strukturelle svakhetene i budsjettet vil bli forsterket fra 2020 med bortfall av Revita-

bevilgningen. Dette følger av at bevilgningen i all hovedsak er bundet opp i faste lønnskostnader. 

KHM har i flere år påpekt dette forholdet og bedt om at disse midlene legges inn i basis som en 

permanent styrking av basis. Det er av stor betydning for museet med en rask avklaring i denne 

saken, da det vil ha stor påvirkning på museets handlingsrom i et langtidsperspektiv.   
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Inntekter 

Kulturhistorisk museum (KHM) har i «Foreløpig disponeringsskriv for 2017» fra 

Universitetsdirektøren fått tildelt en ramme for 2017 på 106,834 mill. kr, jf notat datert 30. juni 

2016. Museumsdirektøren vil påpeke følgende spesifiseringer i disponeringsskrivet: 

 Midler fra UiO på 4 mill. kr. til prosjektet Saving Oseberg (SO) fase II er lagt inn i foreløpig 

budsjett, mens bevilgningen fra revidert nasjonalbudsjett 2016 på 5 mill. kr. fra 

Kunnskapsdepartementet ikke er tatt med. UiO påpeker videre at det forutsettes at KHM 

bidrar med 1 mill. kr. årlig over tre år.  

 Det er lagt inn en varig styrkning på 3 mill. til kulturminneforvaltning.  

 Det er lagt inn en varig øremerking til MUSIT på 1,670 mill. kroner.  

 Det er lagt inn 0,5 mill. kr. til en konservatorstilling i 6 måneder i 2017 (sikringsprosjektet). 

 KHMs andel av ulike rammekutt i 2017 er på 1,711 mill. kr. 

 

Budsjettering av øvrige inntekter, i hovedsak billett-, butikk- og overheadinntekter, videreføres i 
henhold til styrets behandling av inntektskalkyle og langtidsbudsjettet for 2016-2020.  

 

Forslag til budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-2021 

I forslag til langtidsbudsjett 2017-2021 vises de enkelte årene som isolerte budsjettår, dvs uten at 
over- eller underskudd fra foregående år videreføres. I tabellene har vi tatt med 2016 for å vise 
endringer fra inneværende år og prognose for årets resultat. Innfasing av stillinger i henhold til 
Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan og interne midler for utstillingsprogram i første 
etasje i Historisk museum er også lagt inn i øverste tabell. Videre gjør vi oppmerksom på at 
inntekter og positiv saldo i UiOs økonomisystem vises med minustegn.  

Det fremgår av øverste tabell at det er et betydelig handlingsrom i foreliggende budsjettutkast, hele 
42,612 mill. kroner i budsjettperioden 2017-2021. I nederste tabell er de ulike seksjonenes forslag 
til tiltak og budsjettønsker for kommende periode lagt inn. Som det fremgår av oppsummeringen 
under, utgjør dette totalt 45,176 mill. kroner. Dette er 2,56 mill. kroner mer enn prognosen tilsier 
at vi har til disposisjon.  

I og med at endelig disponeringsskriv for 2017 ikke foreligger må vi foreta mindre justeringer i 
endelig budsjett, som skal sendes UiO senest 15. desember. Styrets behandling av budsjettet vil 
følgelig måtte være på overordnet nivå og det er disponeringen av det økonomiske 
handlingsrommet styret må ta stilling til.   
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I listen over ønskede tiltak foreligger det føringer for følgende disponeringer: 

 KHMs egenandel til Saving Oseberg til sikringsprosjektet 

 Gjennomføring av organisasjonsevaluering i henhold til Funksjonsanalysen  

 Midler til Vikingtidsmuseums-prosjektet (VTM) 

 Egenandeler i forskningsprosjekter og basisfinansiert forskningsvirksomhet 

 Mobilguide, mobil APP for Vikingsskipsmuseet 

 

For følgende tiltak vil det komme bevilgninger fra UiO, men størrelsen på disse er foreløpig 
uavklart: 

 Revisjon, pakking og flytting av samlingene fra Historisk museum til Økern. Her vil UiO 
dekke kostnader knyttet til pakking og flytting, mens KHM må dekke revisjonskostnadene. 
Hvor lenge dette prosjektet kan strekkes ut i tid avhenger av Eiendomsavdelingens 
fremdriftsplaner for renovering av Historisk museum. Dette er foreløpig ikke avklart. 

 Endelig budsjett og KHMs egenandel knyttet til oppgradering av Vestibyle, butikk og 
publikumslounge i Historisk museum foreligger ikke. 
 

Budsjett ordinær virksomhet tall i hele tusen

År

Art overført-innt-kost 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Overført fra i fjor -22651

Inntekter -121868 -143478 -142723 -142337 -145404 -141863

Personalkostnader fast tilsatte 90974 101976 100537 99596 97786 97800

Innfasing vakante stillinger jfr. Strategisk kompetasje 

og rekrutteringsplan 1956 7043 8608 8608 8608

Driftskostnader 57160 66285 58257 59329 58087 62175

Utstillingsprogram HM 1. etg -13900 2750 2425 5425 3300

Investeringer 1711 1532 1122 1122 1122 1122

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -26131 -30266 -30151 -30768 -29015 -28472

Totalsum -34705 755 -3489 975 -5517 -630

Disponible midler (før nye budsjettønsker) -42612

Liste over ønskede tiltak

År

Kommentar 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Saving Oseberg - KHM egenandel sikringsprosjektet 1251 1251 1251

Funksjonsanalysen 700

VTM 854 660

Basisfinansiert forskningsvirksomhet 60 1137 341

Investering utstyr 1045

Digitaliseringstiltak 150

Mobilguide, mobil APP 100 400

Administrative utviklingstiltak 1487 414 50 50 50

Revisjon, pakking, flytting HM 2580 3130 3130 3130 3130

Oppgradering Vestibyle og publikumslounge 1. etg. 500

Utstillings- og formidlingstiltak 5025 5150 4100 4050

Sum 160 15129 10946 8531 7230 3180

Sum ønskede tiltak 45176

Sum disp. midler - ønskede tiltak 2564
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Omfanget på følgende tiltak kan reguleres i henhold til prioriteringer gitt av styret: 

 Utstillings- og formidlingstiltak i andre, tredje og fjerde etasje i Historisk museum. Det 
foreligger et overordnet utstillingsprogram for hele museet. Fremdriften er dels avhengig av 
Eiendomsavdelingens fremdriftsplaner for renovering av Historisk museum, dels museets 
økonomiske handlingsrom og samlede ressurssituasjon. Museumsledelsen vil anbefale at 
tiltak på Vikingtidsmuseet og tiltak som synliggjør vikingtid i Historisk museum gis høyest 
prioritet.    

 Investeringer i utstyr. Museumsledelsen foreslår at innspilte ønsker fordeles over flere år, 
men vil samtidig foreta en kritisk vurdering av innspilte behov samt se på muligheten for å 
søke ekstern finansiering. 

 Administrative utviklingstiltak. Museumsledelsen foreslår at disse gjennomføres, da det 
omfatter tiltak knyttet til systemutvikling og organisering av stor betydning for en mer 
effektiv saksbehandling og profesjonell forvaltning. Museumsledelsen vil derimot foreta en 
kritisk vurdering av kostnadsbildet for disse tiltakene, særlig for 2017. 

 

Konklusjon 

KHM har et betydelig økonomisk handlingsrom i kommende budsjettperiode. Museumsledelsen 

ønsker at styret har synspunkter på overordnede grep i disponeringen av dette handlingsrommet. 

At vi fremlegger et forslag til langtidsbudsjett (2017-2021) som ikke i balanse, må ses i denne 

sammenheng. Museumsledelsen vil videre anbefale at reduksjonen i kostnader settes til ca 8 mill. 

kroner, hvorav ca 5,5 mill. kroner settes på en disposisjonskonto hos museumsdirektøren som 

buffer for akutte tiltak i 2017, prioritering av nye tiltak fra 2018 eller uforutsett inntektssvikt. 

Museumsledelsen har i ovenfor stående punkter angitt forslag til prioriteringer av tiltak og 

redegjort for uavklarte inntekter. Museumsledelsen mener at utstillings- og 

formidlingsvirksomheten allerede er blitt høyt prioritert gjennom vedtak av utstillingsprogrammet 

for første etasje i Historisk museum. Samtidig er det innenfor denne virksomheten de mest 

kostnadskrevende tiltakene er spilt inn for kommende periode. Nye tiltak knyttet til 

Vikingskipsmuseet anbefales prioritet, men for øvrig er det innenfor dette virksomhetsområdet at 

aktivitetsnivået bør nedjusteres.  

Vedtaksforslag: 

 Styret slutter seg til hoveddisponeringene i budsjett 2017-2021 og foreliggende forslag til 

prioriteringer for å bringe budsjettet i balanse. Styret deler museumsledelsens bekymring om 

strukturelle svakheter i KHMs økonomi. Styret og museumsledelsen vil arbeide videre for en 

permanent styrking av museets basisbevilgning.  


