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1. Innledning 

Både faglig og økonomisk har den overordnede utviklingen ved Kulturhistorisk museum (KHM) vært god de 
siste årene. Likevel finner museumsledelsen det nødvendig å varsle universitetsledelsen om nært 
forestående utfordringer som kan få store økonomiske konsekvenser og påvirke resultatoppnåelsen 
markant. Utfordringene er i hovedsak forbundet med de tre store bygge- og infrastrukturprosjektene og 
omfatter problemstillinger knyttet til uavklart finansieringsmodell for flere tiltak, uavklart fremdrift og 
behov for koordinering av tiltak samt disponering av interne personalressurser. Museumsledelsen har 
allerede hatt innledende møter og kontakt med universitetsledelsen om problemstillingene og vil ta initiativ 
til videre oppfølging av sakskomplekset.    

KHM har de senere år vært avhengig av en stram ressursplanlegging. Dette fordi museet har ført en streng 
tilsettingspolitikk som ledd i å snu den økonomiske situasjonen. Til tross for at museet de tre siste år har 
hatt en betydelig inntektsøkning og et markant underforbruk, har vi ikke valgt å øke bemanningen, noe som 
forøvrig er i tråd med signaler fra universitetsledelsen. Betydelige midler er derimot avsatt og investert i 
interne prosjekter knyttet til nye utstillinger i Historisk museum (HM), og i noe mindre grad i 
forskningsprosjketer. Grunnen til at vi har valgt å prioritere tiltak i HM er; i) et akutt behov for renovering 
av salene og en fornying av utstillingsprofilen, ii) potensialet for økte besøkstall og iii) ønske om å kunne gi 
publikum et alternativt og best mulig tilbud når Vikingskipshuset (VSH) må stenges i forbindelse med 
byggingen av nytt Vikingtidsmuseum (VTM). Alle interne prosjekter totalbudsjetters, dvs. også med 
synliggjøring av egne personalressurser. Dette gjøres dels av hensyn til den totale ressursdisponeringen, 
dels for alternativt å kunne sette inn midlertidig ansatte til oppgavene. KHMs bemanning er dimensjonert i 
forhold til å kunne håndtere en løpende driftsportefølje, ikke flere store utviklingsprosjekter. 

Innledningsvis finner vi også grunn til å bemerke innføringen av incentiver knyttet til BOA. For KHM 
kommer innføringen på en tid med særdeles høy aktivitet innenfor denne virksomheten.  Fremtidig volum 
på porteføljen av utgravningsprosjekter er høyst usikker. Det følger av at det er igangsatt omfattende 
endringer i ansvars- og oppgavestrukturen i kulturminneforvaltningen som vil tre i kraft fra 2020 (jf 
Regionreformen). Videre må det bemerkes at de nye incentivene har gjort KHMs økonomi enda mer 
risikoutsatt og at basisfinansieringen nå utgjør under 50 %. Vi sitter dermed igjen med en stadig større og 
mer kompleks makroøkonomi, der uforutsette hendelser raskt kan påvirke resultatene for museet. Vi er 
derfor tilfreds med signaler fra UiOs ledelse om at universitetet vil sikre museets økonomi ved brå og 
uventet bortfall av eksterne inntekter.  

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Museumsledelsen er tilfreds med gjennomføringen av tiltakene i årsplanen. For museet er det i år, som i 
fjor, en særlig utfordring å innfri forventningen om god uttelling på EU-prosjekter. Svakere måloppnåelse 
enn forutsatt kan til en viss grad forklares med en krevende portefølje innen forvaltning, formidling og ikke 
minst byggesaker. At en rekke sentrale forskere for tiden er involvert i museets delprosjekt for utstilling i 
nytt VTM og i det omfattende fornyingsprosjektet i HM, må nevnes spesielt.   

KHM vil derimot trekke frem Kongsgårdprosjektet på Avaldsnes, som på revidert nasjonalbudsjett ble tildelt 
10 mill. kr. Midlene er en engangsbevilgning for å forske på og publisere resultatene fra utgravningene på 
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Avaldsnes. Bevilgningen er en politisk anerkjennelse av prosjektet, museet og vår forskningsaktivitet, men 
den er også interessant i et strategisk perspektiv. Bevilgningen kan leses som et signal om at regjeringen 
ønsker å belønne miljøer og institusjoner som oppnår gode resultater og som lykkes å samarbeide 
distriktspolitisk og med næringslivet om finansielle løsninger. KHMs strategi om å skape synergier mellom 
forskning og formidling har hermed fått en tydelig politisk anerkjennelse. 
 
KHM er svært tilfreds med den gode evalueringen i HUMEVAL, og har allerede igangsatt et arbeid internt 
for å sikre at museet best mulig kan følge opp de anbefalinger som gis i rapporten. Nytt VTM på Bygdøy 
representerer en stor mulighet til å ta ut KHMs museumsvisjon og profilere museets forskningsmiljø på 
vikingtid. Forskning på høyeste nivå må være en klar forventning, der ERC og SFF er relevante virkemidler. 
 
KHM er også blitt tildelt et infrastrukturprosjekt på ca 17,1 mill. kr. fra NFR. Dette prosjektet, ADED - 
Archaeological Digital Excavation Documentation, konsentrerer seg om den digitale 
utgravningsdokumentasjonen. KHM dokumenterer alle arkeologiske undersøkelser digitalt. Denne 
dokumentasjon er grunnleggende for arkeologisk forskning. For å øke tilgjengeliggjøringen og bruken av 
materialet fra de arkeologiske undersøkelsene, har museet også lyst ut en ny stilling som datakurator.   
 
Det har vært en god utvikling i besøkstall og butikkomsetning på VSH. Utviklingen på HM har derimot ikke 
hatt det samme forløpet. I inneværende år har det vært åpnet en rekke nye utstillinger i museet, og 
museumsbutikken er renovert og har fått større arealer. Vi har registrert en omsetningsøkning i butikken, 
særlig i juli og august, men besøkstallet har ikke svart til forventningene. Vi mener at besøkstallet må ses i 
sammenheng med at vi mangler en helhetlig markedsstrategi. Museet bygger derfor opp en ny gruppe for 
kommunikasjon og har ansatt både ny kommunikasjonsansvarlig og en markeds- og arrangementansvarlig.  
Grepet på markedsføring og samfunnsprofilering vil derigjennom styrkes.  
 
Det gjøres oppmerksom på at nevnte tilsettinger i denne virksomhetsrapporten er foretatt i henhold til 
museets Strategiske kompetanse- og rekrutteringsplan og i tråd med tidligere angitt stillingsvolum ved 
KHM. Utfordringen i tiden som kommer er knyttet til volumet på midlertidig ansatte, som må forventes å 
øke som følge av den omfattende porteføljen av utredningsarbeider og fornyingsprosjekter.  
 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Den økonomiske situasjonen for KHM fremstår pr. 31.8.2017 som meget solid. KHM har hatt en svært 
positiv inntektsutvikling gjennom butikk- og billettsalg på Bygdøy også i 2017. Dette innebærer at museet 
kan videreføre satsningen på en fornying av utstillingene i HM basert på egne midler, som beskrevet 
ovenfor. Fremdriften og det økonomiske handlingsrommet forutsetter derimot avklaringer på en rekke 
andre felt. 
 
Per i dag er det to store infrastrukturelle prosjekter ved UiO/KHM som museets ledelse ikke har full innsikt i 
og som vil påvirke museets økonomi og samlede kapasitet. KHM investerer allerede betydelige beløp i form 
av driftsmidler og lønn i planleggingen av VTM (om lag 10 mill. kr. i året). Museet har ikke ressurser til å øke 
dette investeringsnivået. Det har oppstått en uavklart situasjon mellom KD, Statsbygg og UiO om 
kostnadsbildet og finansieringsmodeller for det nye museet. Dette gjelder særlig finansiering av kostnader 
knyttet til samlingenes sikkerhet, midlertidig og permanent flytting av de gjenstandene som i dag er stilt ut 
på VSH og bortfall av inntekter fra VSH i byggeperioden. I tillegg fordrer foreliggende fremdriftsplan at KHM 
må gjennomføre flytting av svært skjøre gjenstander allerede høsten 2018, altså før en eventuell 
byggebevilgning kan foreligge på Statsbudsjettet. KHM kan ikke dekke disse kostnadene. Det er også mulig 
at en midlertidig flytting av gjenstander vil påvirke besøkstallet og slik sett representere en 
inntektsreduksjon fra VSH. Etter vår oppfatning må det raskt skapes klarhet i ansvarsfordeling vedrørende 
finansiering. Her ber vi om bistand fra UiOs ledelse. 
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Det er gledelig at UiOs styre har bevilget 100 mill. til fasaderehabilitering av HM. Det er imidlertid uklart i 
hvilken grad dette arbeidet vil påvirke aktiviteten i bygget og i hvilken grad det vil medføre ekstraordinært 
sikkerhetsarbeid knyttet til eksisterende utstillinger og samlinger. Her kan det ligge betydelige 
kapasitetsutfordringer for KHM, dersom prosjektet griper dypt inn i husets interiør. Det forventes at 
Skisseprosjektet vil bringe større klarhet i prosjektets betydning for den museale driften og at vi i dialog 
med Eiendomsavdelingen (EA) finner de beste løsninger for både renoveringsprosjektet og museets drift.  

Fornying av utstillingene i HM har tatt lengre tid enn planlagt på grunn av komplekse utfordringer knyttet til 

rehabilitering av salene. Det er, som nevnt, tatt initiativ til en tettere dialog med EA vedrørende 

koordinering av fremdriftsplaner for både den ytre og indre rehabiliteringen og KHMs plan for fornying av 

utstillinger. En god koordinering vil være kostnadseffektivt for UiO totalt sett. Videre må det bemerkes at 

avsatt midler i foreliggende budsjett i hovedsak er knyttet til prosjekter i 1. etasje. Prosjekter for saler i 2., 

3. og 4.etasje er under utarbeiding og vil bli innarbeidet i Årsplan for 2018-2020 og LTB 2018-2022.  

 

Museet starter flyttingen av de arkeologiske samlingene fra HM til Økern i 2018. Det er uklart om 

rehabiliteringen av HM vil påvirke dette arbeidet. Uansett er det en stor investering for KHM å gjennomføre 

flyttingen, da det også innebærer revisjon av samlingene. Dette er nødvendig av flere årsaker, ikke minst 

fordi ny standard for digitalisering av samlingene pålegger KHM en revisjon dersom universitetets 

måloppnåelse for samlingsforvaltning skal innfris i henhold til KDs forventinger, jfr. Etatstyring 2017, 

Tilbakemelding til UiO fra KD. Museet arbeider for å få kontroll over fremdrift, omfang og kostnader knyttet 

til dette arbeidet.  

En grunnleggende utfordring for KHM er at det samme personalet er nøkkelkompetanse i alle disse 

prosjektene. En løsning er å leie inn midlertidig arbeidskraft, men det er en kompetanse det i 

utgangspunktet er vanskelig å skaffe på midlertidig basis.  
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