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Rapporterende enhet: 
Kulturhistorisk Museum 
 

 Rapportert av: 
Renate Salomonsen  

 Periode:  
T2 – 2017 

 

Rapportering om økonomisk utvikling 
 

KHM har et stort overskudd pr 31.8.2017, men mye av dette er midler planlagt brukt de neste årene. 

Overskuddet er i hovedsak knyttet til tre forhold: 

 

 Tildeling av midler til prosjektet Saving Oseberg fase II (KD)  

 Ekstra bevilgning fra KD ved revidert nasjonalbudsjett på kr. 10 millioner til 

Kongsgårdprosjektet Avaldsnes  

 Inntekter fra entré og butikk ved Vikingskipshuset. En del av inntekten fra museumsdriften er 

allerede avsatt til fornying av basisutstillinger i 1. etasje Historisk museum. Gjennom 

budsjettprosessen høsten 2017 vil utstillingsprosjekter i de øvrige etasjene i museet bli lagt 

inn i LTB.  

 

Prosjekter som Saving Oseberg og Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes blir liggende på basis fordi 

midlene kommer fra KD. Dette bidrar til "oppblåst" saldo og overskudd som ikke er reelt. Vi skiller 

disse midlene ut fra basisøkonomien ved å bruke interne prosjektkoder. Det samme gjelder internt 

finansierte utstillingsprosjekter. 

 

 
 

 

Inntekter 

 

Det generelle bildet er at alt stort sett går som planlagt. Den positive utviklingen knyttet til 

forretningsvirksomheten fortsetter. Sommerbesøket på VSH var i andre tertial (mai-august) 4 % 

høyere enn i 2016. Fjoråret ga rekordbesøk og forretningsvirksomheten går dermed bedre enn noen 

gang, og enda bedre enn vi håpet etter nok en gang å ha økt billettprisene (kr. 20,- i 2015 og kr. 20,- i 

2017). Inntektene fra billett- og butikksalget i år er 37 % høyere enn pr. 31. august i fjor. Som tidligere 

rapportert kommer det meste av økningen som et resultat av billettprisøkning pr 1.1.2017.  

 

På Bygdøy går det bedre enn forventet, mens det på Historisk museum (HM) dessverre er noe lavere 

besøkstall enn 2016. Dette må trolig ses i lys av nedlukkede saler og ombygging frem til medio mai. I 

denne perioden var det også fri entré. Totalt sett veier billettprisøkning opp for en liten 

besøksnedgang (8 %). Oppgraderingene i HM-butikken som var ferdige i mai viser seg nå i 

omsetningstallene, særlig juli og august viser positive tall med en vekst på 30 % sammenlignet med 

2016. Vi håper trenden fortsetter utover høsten og ambisjonen er at de besøkende etterhvert bruker 

nesten like mye penger til sammen på varer og bøker som de gjør på selve inngangsbilletten. HM 

utgjør derimot under 10 % av forretningsdriften vår og bidrar totalt sett lite pr. i dag. 

 

Basis økonomi År

Interne prosjekter 2017

000208 Saving Oseberg - KD -11 282 591 

000256 Arv - kjerneutstilling -3 950 000    

000257 Forvandling - kjerneutstilling -2 550 000    

000259 Kollaps - kjerneutstilling -3 394 341    

000258 Kontroll - kjerneutstilling -7 200 000    

000281 Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes - KD -10 000 000 

Sum øremerkede midler -38 376 932 
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Overhead fra prosjekter (særlig utgravingsprosjektene) føres som en inntekt for oss på KHM. For 

arkeologisk seksjon utgjør de for årets første 8 måneder 7,8 mill., noe som er marginalt høyere enn 

2016 og noe lavere enn vi hadde forventet. Periodiseringen av overhead inntekter er derimot en 

utfordring da feltaktiviteten pr måned varierer fra år til år. I 2017 vil september være måneden med 

høyest aktivitet.  

 

 

Lønns- og personalkostnader: 

Lønnskostnadene er høyere enn samme periode i fjor, men dette er som forventet. I forhold til 

planlagt aktivitet i 2017 går ting som forutsatt.  

 

Nyansettelser knyttet til underkapasiteten i kulturminneforvaltningen er i gang, full effekt av dette får 

vi fra 2018. Innfasing av stillinger i henhold til Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan er også 

godt i gang, men rekrutteringsprosessene tar noe lengre tid en planlagt.  

 

For å oppnå bedre kontroll og riktig timeføring på utgravingsprosjektene, får nå alle fastlønnede som 

jobber med prosjekter lønn fra basis. Det føres timelister som brukes til å frikjøpe denne gruppen 

ansatte mot ulike eksternfinansierte prosjekter. Kostnadene knyttet til denne gruppen ansatte må ses i 

sammenheng med frikjøp.  

 

Driftskostnader: 

Driftskostnadene blir en god del høyere de neste årene enn de tidligere har vært. Dette skyldes 

fornying av basisutstillingene i Historisk museum og andre store prosjekter.  

Budsjettet 2017 er nok litt optimistisk i forhold til hva som faktisk vil bli brukt i år. Dette skyldes at 

det har tatt tid å få på plass de nye personene som skal lede de store prosjektene. I Historisk museum 

er nå prosjektledere på plass og det vil bli en markant økning i aktiviteten i tiden fremover.  

 

Prognose 2017-2022 (basis og efv). 

 

Innledningsvis vil vi gjøre dere oppmerksomme på at vi nå er midt inne i en krevende budsjettprosess 

for 2018-2022 med flere uavklarte faktorer (jf avsnittet usikkerhetsfaktorer nedenfor). Prognosen som 

leveres nå ved T2, vil derfor inneholde en del klare mangler.  Vi ønsker å få bruke tiden frem mot T3 

(15.12.2017) til å jobbe frem en LTB-prognose for årene 2019-2022 der alle usikkerhetsfaktorer vil bli 

presentert og beskrevet. Usikkerheten er først og fremst knyttet til fremdriften i og konsekvensene av 

de store byggeprosjektene på Bygdøy og Tullinløkka samt revisjon og flytting av samlingene til Økern. 

KHM investerer allerede betydelige beløp i form av lønn og drift i planleggingen av nytt museum på 

Bygdøy (om lag 10 mill. i året). Museet har ikke ressurser til å øke dette investeringsnivået. 

 

Inntektssimulatoren er oppdatert. Vi forutsetter i denne LTB-prognosen (frem til 2022) normal drift 

og inntekter på VSH som i 2017, selv om det skal bygges, og nytt VTM forhåpentligvis er på plass om 

ca. 5 år.  

 

Basisvirksomhet 
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Av Driftskostnader utgjør internhusleie ca. 49 millioner i 2018 

 

 

Lønn  

Vi jobber med å få på plass stillingene i henhold til strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan samt 

tiltaksplaner (fra desember 2016). Lønnskostnadene faller fra 2020 når prosjekt Saving Oseberg fase 

II er avsluttet.  

 

Usikkerhetsfaktorer 

Det er store usikkerheter knyttet til den økonomiske situasjonen for KHM i kommende LTB periode. 

Utfordringene kan er formulert i følgende punkter: 

 

 Renovering av fasaden på HM vs museal bruk av berørte lokaler 

 Fremdrift på rehabilitering av salene i 1.etasje HM med tilhørende fornying av utstillinger 

 Revisjon, pakking og flytting av samlingene fra HM til Økern   

 Uavklart situasjon mellom KD, UiO og Statsbygg om kostnadsbildet og finansieringsmodeller 

for det nye museet på Bygdøy. Dette gjelder:  

o Finansiering av kostnader knyttet til samlingenes sikkerhet 

o Flytting og framtidig framvisning av de gjenstandene som i dag er stilt ut på VSH  

o Bortfall av inntekter i byggeperioden  

o Foreliggende framdriftsplan forutsetter at KHM må gjennomføre flytting av svært 

skjøre gjenstander allerede høsten 2018, altså før en eventuell byggebevilgning kan 

foreligge på Statsbudsjettet.  

 Utviklingen for belønningsmidler knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), 

som pr. 2018 er ca. 6 %. En ny intensivordning på bekostning av basisfinansiering gjør KHMs 

økonomi enda mer risikoutsatt. Fremtidig volum på utgravningsprosjektporteføljen er høyst 

usikker. 

 Det er varslet omfattende endringer i ansvars- og oppgavestruktur i kulturminneforvaltningen 

fra 2020 (jf Regionreformen).  

 

 

Eksternt finansiert virksomhet 

 

Regnskap T2 

2016

Regnskap T2 

2017

Årsbudsjett Årsprognose Prognose 

2018

Prognose 

2019

Prognose 

2020

Prognose 

2021

Inntekter -94 758 833 -127 656 239 -154 916 146 -178 851 400 -170 034 000 -170 227 000 -161 034 000 -155 780 000

Personalkostnader 59 916 770 68 234 673 109 823 808 108 681 284 116 874 213 116 796 030 111 166 392 109 632 918

Driftskostnader 39 862 282 47 123 491 84 820 639 80 307 074 104 476 995 101 149 781 83 276 113 75 380 113

Investeringer 1 738 205 2 405 493 1 932 000 1 532 000 1 522 000 1 122 000 1 122 000 1 122 000

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning 6 758 424 -9 892 581 41 660 301 11 668 958 52 839 208 48 840 810 34 530 504 30 355 031

Nettobidrag -12 500 045 -17 415 990 -29 471 631 -30 426 818 -28 772 256 -27 951 143 -27 197 385 -28 201 359

Prosjektavslutning -995 341 140 513 0 0 0 0 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk med 

nettobidrag og prosjektavslutning -6 736 962 -27 168 058 12 188 670 -18 757 861 24 066 952 20 889 667 7 333 119 2 153 671

Overført fra i fjor -36 663 472 -44 912 962 -44 912 962 -44 912 962 -63 670 823 -39 603 871 -18 714 204 -11 381 084

Akkumulert mer-/mindreforbruk -43 400 434 -72 081 021 -32 724 293 -63 670 823 -39 603 871 -18 714 204 -11 381 084 -9 227 413
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For den ekstern finansierte virksomheten, har vi lagt prognosen lik hvert år i perioden. Det er nesten 

helt umulig å si om det vil gå opp eller ned, særlig fra 2020 hvor det er varslet omfattende endringer i 

ansvars- og oppgavestruktur i kulturminneforvaltningen (jf Regionreformen). 

Regnskap T2 

2016

Regnskap T2 

2017

Årsbudsjett Årsprognose Prognose 

2018

Prognose 

2019

Prognose 

2020

Prognose 

2021

Inntekter -39 770 173 -64 240 680 -69 414 000 -69 414 000 -68 000 000 -68 000 000 -68 000 000 -68 000 000

Personalkostnader 9 925 958 6 768 573 26 818 105 26 402 816 25 820 109 25 380 064 25 380 064 25 380 064

Driftskostnader 13 170 973 12 404 031 19 601 770 19 601 770 19 703 677 19 000 000 19 000 000 19 000 000

Investeringer 35 058 83 297 0 0 0 0 0 0

Isolert saldo uten nettobidrag og 

prosjektavslutning -16 638 184 -44 984 779 -22 994 125 -23 409 414 -22 476 214 -23 619 936 -23 619 936 -23 619 936

Nettobidrag 12 443 054 17 336 872 28 210 209 32 017 436 27 955 302 27 359 166 26 580 779 27 584 754

Prosjektavslutning 995 341 -140 513 0 0 0 0 0 0

Isolert saldo med nettobidrag og 

prosjektavslutning -3 199 789 -27 788 420 5 216 084 8 608 023 5 479 088 3 739 231 2 960 844 3 964 818

Overført fra i fjor -70 397 215 -69 725 714 -69 725 714 -70 000 000 -61 391 977 -55 912 890 -52 173 659 -49 212 815

Saldo -73 597 004 -97 514 134 -64 509 630 -61 391 977 -55 912 890 -52 173 659 -49 212 815 -45 247 997


