
 

ORIENTERINGSSAK Ba – STYREMØTET 13. MARS 2015 
 

 
BUDSJETTINNSPILL UIO 2016 - KHM  
(utkast - frist 20/3-15 ) 
 
A. KHM-INNSPILL: 
 
1) Styrking av KHMs finansielle grunnlag - første trinn i etableringen av ny 
budsjettmodell for KHM: 
 

a) Permanent oppjustering av basisbevilgning fra 2016 til 2018 med 4 mill. i året, 
første rate: 4 mill. kr. (total økning i 3-årsperioden 12 mill. kr). 
 

b) Lik fordeling mellom KHM og NHM av potten for utstillingsproduksjon (fra 
3+7 til 5+5): 2 mill. kr. 
 

c) Overføring av fast REVITA-avsetning (5,0 mill. kr.) fra «Samlinger-satsinger» 
til «Samlinger-basis», og oppheving av tidsbegrensningen for REVITA-
tildelingen: Ingen direkte budsjettmessige konsekvenser, men årlig 
prisjustering av tildelingen som følge av overføring til basis. 

 
Totalt: 6 mill. kr. (netto UiO: 4 mill. kr.) 
 
2) Budsjettjusteringer endret praktisering av museumsmoms-bestemmelser - 
kompensasjon som sikrer kostnadsnøytrale effekter for KHM (gjelder også NHM og 
EA); gjelder både kompensasjon halve 2014 og 2015 og varig justering fra 2016:  sum 
foreløpig ukjent. 
 
3) Sikring av de Schreinerske samlinger for fremtidig forskning - etablering av fastere 
forvaltningsordning; forprosjekt i samarbeid med Med.fak og UB: 0,5 mill. kr. 
 
4) Husleiekostnad Saving Oseberg-paviljong, årlig utgift 3,133 kr. (og for hvert år, så 
lenge paviljongen står). 
 
 
B. EA-INNSPILL: 
 
5) Restfinansiering ombygginger Økern, jfr. avtale med EA. Nøyaktig behov beregnes 
i prosess frem til 20/3. Beløp fortsatt ukjent. 
 
6) Sluttfinansiering utstyr/inventar Økern (restbehov hyller/reoler til magasiner): 4 
mill. kr. Etter avtale med EA spiller KHM dette inn, men midlene tildeles EA (tillegg 
til eksisterende 22,1 mill.-pott). 
 
7) Rehabilitering/oppussing utstillingsarealer HM, 1. etg, jfr. KHM-notat 27/1-15: 3 
mill. kr. (kommer i tilleg til avsetning 2015 til forprosjekt og 2,5 mill. 
kafe/restaurant). 



 
I tillegg EA: 
 

 Styrket driftsbemanning nye Økern (fra 1 til 2 stillinger) 

 Evt. kostnader sikringstiltak VSH (som ikke dekkes inn over 2015-budsjettet). 
 
Med unntak av tiltak 6, som KHM spiller inn, må disse forslagene fremmes av EA. 
Det må imidlertid være et nært samspill mellom EA og KHM frem til fristen 20/3, 
slik at en sikrer at innspillene samlet sett blir gode og samkjørte. 
 
           
 
          KNI, 03.03.15 
          (Justert etter mrk. 
          HG og KK) 
  


