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BUDSJETT 2015 OG LANGTIDSBUDSJETT (LTB) 2015-2019 

Kulturhistorisk museum har fått tildelt en ramme for 2015 på 97 256 000 kr, jf «Disponeringsskriv 

for 2015» datert 1. desember 2014. 

 

Dette budsjettnotatet inneholder to deler. I del I presenteres et budsjett i balanse basert på tildelt 

ramme. Budsjettet forutsetter en nedbemanning på 15 stillinger inkludert de 4 stillingene som 

allerede står vakante. I del II presenteres et budsjett i balanse basert på en gradvis opptrapping av 

bevilgningene fra 2016 og årene deretter. Budsjettet er i tråd med forslag til ny finansieringsmodell 

for KHM presentert av museumsdirektøren i plandialogmøtet med universitetsledelsen 13. 

november 2014. Fremlagte forslag vil gi økt handlingsrom, men forutsetter en nedbemanning på 8 

stillinger og representerer som sådan en meget nøktern modell. 

 

En oppdatert prognose for 2014 tilsier et underskudd som vil innebære at vi starter 2015 med et 

akkumulert underskudd på 4,0 millioner.   

Del I – Budsjett i balanse med dagens finansiering: 

 

Tabell over vår basisøkonomi uten Saving Oseberg(tall i 1000) 

Inntekter: 

Basisbevilgningen for 2015 fra UiO (etter internhusleie) øker fra 39,5 (i 2014) til 40,6 millioner. 

Den blir justert med 2,8%, tilsvarende forventet pris- og lønnsjustering. KHM mottar i tillegg 5 

millioner (flatt beløp) til REVITA og 3 millioner som vår andel av varig styrking av museene. 

Resultatbasert tildeling varierer noe fra år til år, den går ned fra 3,1 i 2014 til 2,4 millioner i 2015. 

Overheaden har vi tidligere valgt å budsjettere på et nøkternt nivå, men vi har nå endret denne 

tilnærmingen noe. Som et snitt estimerer vi 14,7 millioner årlig i 5-årsperioden. Dersom vi får flere 

forskningsprosjektsøknader godkjent enn vi forventer eller det blir et minst like omfattende volum 

på utgravningsprosjekter knyttet til infrastrukturutbygging i årene 2016-19 vil beløpet kunne bli 

større. I hovedsak estimerer vi overhead i 2015 som i inneværende år. Deretter forventer vi at 

forvaltningsundersøkelsene avtar noe fra 2016, slik at de i 2019 ligger på 85% av dagens nivå. Vi 

har derimot, i motsetning til tidligere, lagt inn en forventning om at to av våre seksjoner til enhver 

tid har ett forskningsprosjekt med eksterne midler. Dette representerer en moderat estimering og 

budsjettering i forhold til målene i strategisk plan. 

År 2015 2016 2017 2018 2019

Inntekter - 120 397 - 122 478 - 121 520 - 121 132 - 120 244

Personalkostnader  71 350  74 321  75 807  74 289  72 314

Andre driftskostnader  14 688  9 736  9 872  9 652  9 569

Internhusleie  31 708  31 708  31 708  31 708  31 708

Varekostnad (butikk)  3 530  3 530  3 530  3 530  3 530

Sum  879 - 3 182 - 603 - 1 952 - 3 122

Totalt (akkumulert)  4 938  1 756  1 153 - 799 - 3 921



  
 
 

 

 

 

Kostnader og inntekter i 2015.  

 

Besøkstallene på VSH ser ut til å bli 1-2% høyere i 2014 enn budsjettert (og det de var i 2013), men 

en liten dreining fra rabatterte grupper og til alminnelige voksenbilletter gir en økning i 

billettinntektene på VSH på ca. 5%. Fra 2015 vil billettprisene bli oppjustert med ca. 20% 

(varierende 15-40% for ulike kategorier). Samtidig med en slik prisøkning kan vi forvente en viss 

nedgang i besøkstallene, spørsmålet er hvor mye. Eksakt svar på priselastisiteten for våre 

museumsbesøk er vanskelig, men vi legger til grunn at den er større enn 0, og vesentlig mindre enn 

1. For langtidsperioden 2014-18 antok vi en økning på 1 million i 2015 og ytterligere en halv million 

i 2016 – disse har vi beholdt selvom det nå kan se ut til å være et forsiktig anslag.  

Netto-omsetningen fra museumsbutikken på VSH og på Historisk museum forventes å være lik de 

neste årene. Selv om omsetningen i museumsbutikken på Bygdøy har økt vesentlig de siste årene 

har ikke nettoresultat økt tilsvarende. Dette er fordi avansen er noe redusert, og fordi KHM totalt 

ikke har hatt god nok forretningsmessig oppfølging. Dette er et område vi ser nærmere på i 2015.  

Våre billettinntekter fra HM har begrenset økonomisk betydning (snaut 30.000 betalende i året), 

dersom det ikke blir en besøksnedgang i samme størrelsesorden som prisøkningen vil det bli noen 

hundre tusen mer i inntekt fra HM.   

 

Tabellen viser budsjetterte inntekter. Varekostnad og investeringer/avskrivninger vises ikke (tall i 1000) 
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Inntekt fra bevilgninger:  50 949  53 444  53 216  53 260  52 431
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Netto butikk og billett:  19 146  19 646  19 646  19 646  19 646

SUM:  118 749  120 509  118 834  117 939  117 051
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Figuren viser vesentlige inntekter i 5-årsbudsjettet 2015-19 og historisk utvikling. 

 

Personalkostnader: 

Hvis man ser bort fra internhusleien er det meste av våre kostnader knyttet opp til fastlønn. 

Mulighetene for raske tilpasninger ved endringer i inntektsgrunnlaget er dermed begrenset. I 

foreliggende budsjett er dette realisert gjennom en ikke faglig begrunnet nedbemanning. 

Kortsiktige reduksjoner i driftskostnadene er også vanskelige, da de utgjør en meget liten andel av 

budsjettet. Midler til utvikling av søknader for eksternfinansierte prosjekter i henhold til museets 

satsninger ligger også innunder driftskostnadene. Et hvert kutt herfra vil redusere museets 

muligheter for en realisering av målene for den eksternfinansierte virksomheten. 

Beregnet lønnsvekst for 2015 anslås til 3,5% (SSB), UiOs standard budsjett- og prognoseverktøy 

har vekst i lønnskostnaden pr. årsverk på 1,8% fra lønnsnivået ved årsskiftet (overhenget beregnes 

altså til ca. 1,7%). Årets lønnsoppgjør illustrerer meget godt KHMs utfordring knyttet til den lave 

bevilgningen. Lønnskostnadene våre er vesentlig større enn bevilgningen (siden vi har andre store 

inntekter), lønnspotten f.eks. til lokalt oppgjør beregnes også av samtlige ansatte (også de som kun 

er ansatt for noen år på utgravningsprosjekter) og tildeles nesten utelukkende til faste ansatte som 

har vært ansatte i mange år (og som lønnes av basis), dermed må basis i et langtidsperspektiv 

finansiere mer av lønnsoppgjøret enn vi får bevilget og kompensert for. 

I dette budsjettforslaget videreføres fjorårets premiss om at alle stillinger som blir ledige settes 

vakante. Det blir et større antall sammenlignet med fjoråret i slutten av 5-årsperioden (dvs. 2019), 

totalt er det 15 stillinger vakante i 2019. For perioden 2015-19 utgjør disse personene i sum en 

reduksjon på ca. 46 årsverk. Selv med omfattende årsverksreduksjon er budsjettet såvidt i balanse i 

5-årsperioden. 
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Tabell som viser hvilke stillinger som forsvinner de neste årene (og hvilke som har forsvunnet allerede) 

 

Driftskostnader: 

Kostnadene til drift har vært relativt stabile de senere år. Heri også en videreføring av seksjonenes 

incentivmidler. Budsjettet for 2015 må dessverre også inneholde ekstra husleie til lokaler i Kristian 

Augusts gate, siden våre lokaler på Økern ikke ble ferdigstilt som forventet ved utarbeiding av 

budsjett for 2014. Flytting er nå planlagt ultimo 2015. Det er uheldig at det er museet som må ta 

den ekstra kostnaden, siden den er knyttet til en forsinkelse utenfor vår kontroll.  

Utstillingen «Frihet 2014» vil beløpe seg til nærmere 10 millioner. I LTB har vi nå kun en pott på 

1,3 millioner årlig til utstillingsproduksjon. Dette vil knapt rekke til mer enn prosjekteringsmidler 

for nye utstillinger. Her er det et klart behov for å øke handlingsrommet om målet er å følge opp 

med flere lignende utstillinger. Samtidig satser museet på å styrke det eksterne 

finansieringsgrunnlaget for utstillingsproduksjon både gjennom forskningsprosjekter og 

sponsorer. 

 

Del II – justerte rammevilkår/bevilgning og endret finansieringsmodell: 

KHM er i dialog med UiO-ledelsen om hvordan våre økonomiske utfordringer best kan løses, slik at 

vår virksomhet kan unngå en kraftig nedskalering i årene fremover. Vi anser foreliggende forslag til 

ny finansieringsmodell som svært nøktern, men tilstrekkelig forutsigbar for en faglig forsvarlig 

museumsdrift.  

Seksjon Stilling str. Tidspunkt

Administrasjonen  avdelingsleder 100 % mai 2015

Administrasjonen  seniorkonsulent 100 % mars 2019

Arkeologisk  professor (førstestilling) 100 % april 2009

Arkeologisk  professor (førstestilling) 100 % desember 2013

Arkeologisk  forsker 100 % november 2014

Arkeologisk  senioringeniør 100 % april 2016

Arkeologisk  professor (førstestilling) 100 % april 2017

Arkeologisk  professor (førstestilling) 100 % juni 2018

Direktørens stab  prosjektleder 100 % november 2017

Direktørens stab  rådgiver 100 % februar 2019

Konservering  seksjonssjef 100 % juni 2014

Konservering  overingeniør 60 % august 2016

Konservering  overingeniør 80 % juni 2017

Utstilling og publikum  seniorrådgiver 100 % juli 2017

Utstilling og publikum  overingeniør 60 % oktober 2018



 5 

 

 

De lysegrå linjene viser opptrapping og endringer som er tatt inn sammenlignet med LTB i del I. 

 

Del II viser et budsjett i balanse, som inneholder noen flere årsverk. I alt 7 stillinger er lagt tilbake i 

LTB. Hvilke stillinger som skal prioriteres avklares gjennom arbeidet med Strategi 2020. 

Handlingsrommet vi opparbeider er altså i hovedsak tenkt brukt til å styrke driften, der 

målsetningen er å styrke grunnlaget for utstillingsproduksjoner og utviklingen av 

eksternfinansierte prosjekter. 

  

Med ny finansieringsmodell blir kostnader og inntekter i 2019 slik. 

 

Oppsummering 

LTB som vist i del I vil i praksis måtte innebære en kraftig reduksjon av vår virksomhet, med 

utfasing av flere oppgaver og nedlegging av deler av virksomheten. Hvilke områder dette gjelder 

må dels avgjøres i dialog med statlige myndigheter, dels i dialog med UiO. Utfordringen per i dag 

er at nedbemanningen skjer vilkårlig ved at stillinger som blir ledige ved pensjon settes vakante. 

For eksempel er en del av stillingene som forsvinner direkte knyttet opp mot prosjektutvikling og 

ledelse av den eksternt finansierte virksomheten, en reduksjon her vil nødvendigvis medføre at vi 

får færre prosjekter, derigjennom lavere overheadinntekt og ytterliggere svekket handlingsrom. 

År 2015 2016 2017 2018 2019

Overført fra i fjor  4 059

Inntekter - 120 397 - 122 478 - 121 520 - 121 132 - 120 244

ekstra inntekter - 4 000 - 8 000 - 12 000 - 12 000

Personalkostnader  71 350  74 321  75 807  74 289  72 314

7 stillinger  304  2 234  3 710  5 271  5 786

Andre driftskostnader  14 688  9 736  9 872  9 652  9 569

Handlingsrom  4 000  5 000  6 000  7 000

Internhusleie  31 708  31 708  31 708  31 708  31 708

Varekostnad (butikk)  3 530  3 530  3 530  3 530  3 530

Sum  1 184 - 948  107 - 2 682 - 2 336

Totalt (akkumulert)  5 243  4 295  4 402  1 720 - 616
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LTB som vist i del II vil sikre oss en faglig forsvarlig museumsdrift i de kommende fem år. Det må 

bemerkes at foreslåtte finansieringsmodell forutsetter en avklaring fra KD vedrørende den 

dokumenterte underbemanningen. Nærmere bestemt at rapporten fra arbeidsgruppen datert 

januar 2014 blir sluttbehandlet av departementet innen Statsbudsjettet for 2016 legges frem. Om 

ikke rapportens anbefalinger tas til følge vil det være nødvendig å forhandle med UiO om en 

ytterligere økning av grunnbevilgningen. 

 

Konklusjon 

Vi legger frem forslag til budsjett for 2015 og et temporært langtidsbudsjett (2015-2019) som 

forutsetter en ikke faglige begrunnet nedbemanning (pensjonering) på 15 stillinger som kommer i 

tillegg til en dokumentert underbemanning på 12 stillinger. Et alternativ er å foreta en kraftig 

reduksjon i museets oppgaveportefølje for deretter å si opp ansatte knyttet til denne virksomheten. 

Ingen av disse alternativene er ønskelige. Et bedre og bærekraftig alternativ, dog meget nøkternt, 

er den nye finansieringsmodellen som ble presentert i forrige styremøte og senere lagt frem for 

universitetets ledelse. Vi oppfatter dialogen med UiO-ledelsen som konstruktiv og vil arbeide for en 

rask løsning. I plandialogmøte ble vi bedt om å utarbeide en nærmere redegjørelse for den 

foreslåtte økonomiske modellen samt tallene bak. Ny økonomisk modell er en meget viktig sak for 

KHM. Den vil gi oss tilstrekkelig armslag til å fullføre omorganiseringen og stabilisere økonomien 

og dermed gi bedre rammevilkår for de ansattes faglige virksomhet.  

 

Vedtaksforslag: 

Styret vedtar det fremlagte budsjettet som styringsgrunnlag for 2015, men noterer seg at 

fremlagte budsjett 2015 og LTB 2015-19 er bragt i balanse gjennom en ikke faglig begrunnet 

nedbemanning (pensjonering) på 15 stillinger og at dette kommer i tillegg til en dokumentert 

underbemanning på 12 stillinger. Styret bemerker at museet med foreliggende budsjett ikke vil 

være i stand til å kunne håndtere den samlede virksomhet og oppgaveportefølje på en faglig 

forsvarlig måte. Styret slutter seg til den nye finansieringsmodellen og konklusjonen i 

fremleggsnotatet og ber om at saken utredes videre med sikte på premissavklaring for den videre 

driften av KHM. 


