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Ledelsesvurdering 1. tertial 2015 

1. Innledning 

Kulturhistorisk museum (KHM) fullførte i 2014 en flerårig og omfattende omstilling av institusjonen og 

virksomheten og foretok en revisjon av strategi 2020 tilpasset den nye museumsorganisasjonen. Samtidig 

ble det gjennomført en grundig analyse av museets økonomiske situasjon i et langtidsperspektiv. Årsplan 

2015-17 og LTB 2015-19 ble behandlet av KHMs styre den 12. desember 2014. Styret sluttet seg 

forbeholdent til planverket, jf. vårt notat datert 8. januar 2015 (saksnr. 2014/13139). Forbeholdet gjelder 

museets økonomiske situasjon. Museumsledelsen og KHMs styre er av den oppfatning at museets planer 

for perioden 2015-2020 bare kan realiseres dersom KHM får en forbedret økonomisk situasjon.  

5-årsprognosen for KHM kan ut fra gjeldende vilkår kun oppvise et budsjett i balanse under forutsetning av 

at KHM avvikler 15 faste stillinger innen 2019. Dette kommer i tillegg til en dokumentert underbemanning 

på 12 stillinger. Med en slik nedbemanning vil ikke museet kunne håndtere dagens oppgaveportefølje og 

opprettholde en faglig forsvarlig drift. En budsjettstyring etter foreliggende LTB vil med andre ord 

forutsette en radikal omlegging og nedskalering av museets drift. I praksis betyr dette at museet ikke vil 

være i stand til å ivareta samfunnsoppdraget.  

Med utgangspunkt i museets anstrengte økonomi ble det utarbeidet en ny finansieringsmodell og et 

alternativt LTB, som ved flere anledninger er presentert for UiOs ledelse. Modellen representerer marginale 

justeringer i UiOs overføring til museet, men vil likevel kunne sikre faglig forsvarlig minimumsdrift (jf 

ovenfor nevnte notat samt vårt notat datert 20. mars 2015 (saksnr. 2015/4272)).  

Museumsledelsens vurdering 1. tertial 2015 bygger på angitte forutsetninger og er basert på de premisser 

som er angitt for foreliggende LTB.  

 

2. Vurdering  av status 

a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer 

Universitetsdirektøren ber om en vurdering av oppnådde resultater i forhold til fem sentrale målindikatorer. 

KHM rapporterer på 3 av disse.   

Vi ber om at følgende tabell fylles ut:  

  Resultater Ambisjon 
Avvik 
res.-amb. 

Resultatindikator 2011 2012 2013 2014 2014 2014 

Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk 1,85 1,50 1,59 1,36 1,50 -0,14 
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EU-tildeling volum 1089 589 0 1895 1485 410 

NFR-tildeling volum 2057 4633 1289 9925 8270 1655 

 

KHM har de siste årene satt i gang ulike tiltak for å øke både publisering og antall søknader mot eksterne 

midler. Med gitte rammevilkår er museets ledelse tilfreds med utvikling. I et langtids perspektiv er det 

derimot ikke rimelig å opprettholde ambisjonene på dagens nivå, da dette ville være urimelige krav til de 

ansatte i henhold til den samlede oppgaveportefølje. Museets ambisjoner i strategi 2020 og årsplan 2015-

2017 forutsetter andre økonomiske rammevilkår. I klartekst betyr dette at KHMs inntjening gjennom 

eksterne prosjekter også vil reduseres dersom ikke basisfinansieringen til museet styrkes. KHM ligger i dag 

om lag 10% under det som regnes som minimumsgrensen for basisfinansiering. 

Gjennomsnittlig publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk for 2014 er 1,36. Resultatet er 0,14 

lavere enn ambisjonen. Dette må betraktes som akseptabelt og innenfor rammen av årlige variasjoner 

omkring et resultat på 1,5.   

EU-inntekter-volum: Resultatet er noe høyere enn ambisjonen og kan delvis forklares med en 

kompensasjon for svekket valuta.  

NFR-inntekter-volum: Resultatet er vesentlig bedre enn ambisjon og skyldes tildeling av ett nytt 

NFR-prosjekt. 

 

b. Status for den økonomiske situasjonen 
 
Den økonomiske situasjonen for KHM er ikke særlig endret sett i forhold til beskrivelsen fra januar 2015 og 
våre kommentarer til LTB 2015-19. Oppdatert prognose endrer heller ikke på behovet for en dramatisk 
omlegging og nedskalering av museets drift i årene frem til 2019, dersom vår økonomiske situasjon ikke blir 
avklart og forbedret gjennom økt rammetildeling. De små justeringene og oppdateringene som har inntruffet 
av positiv art er på langt nær vesentlige nok til å endre situasjonen. Vårt begrensede handlingsrom og en 
eventuell marginal økning av dette i LTB vil de neste årene måtte brukes til å finansiere en innfasing av 
nødvendige stillinger, som i et langtidsperspektiv ikke kan bli stående vakante. Personalressurser og midler 
til en realisering av museets ambisjoner og en utvikling av nye basisutstillinger i Historisk museum vil måtte 
revurderes og nedskaleres.     
 
Besøkstallene for 1. tertial var 14% høyere enn samme periode i 2014 og kombinert med våre prisøkninger fra 
1. januar bidro dette til 43% økning i billettinntektene. Normalt står 1. tertial kun for litt over 10% av våre 
besøkende og omsetning, så det avgjørende blir om turist- og sommersesongen får en tilsvarende positiv 
utvikling. Omsetningen av suvenirer og bøker i butikkene økte med omlag 30%, men fratrukket personal-, 
drift- og varekostnader er butikkene ikke avgjørende for museets inntekter totalt sett. Billettsalget 
representerer dermed en vesentlig inntektskilde, og har de siste årene bidratt med hele 85-90% av 
nettoresultatet fra forretningsvirksomheten. 
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Regnskap T1 

2014

Regnskap T1 

2015

Årsbudsjett Årsprognose Prognose 

2016

Prognose 

2017

Prognose 

2018

Prognose 

2019

Inntekter -35 544 -45 375 -120 383 -125 253 -113 148 -109 020 -109 064 -108 235

Personalkostnader 30 973 31 990 87 944 88 042 89 526 85 844 83 012 80 995

Driftskostnader 14 242 16 115 55 705 59 444 46 338 45 152 44 902 44 819

Investeringer 451 4 233 6 237 5 273 787 817 787 787

Årsresultat uten nettobidrag 

og prosjektavslutning 10 122 6 963 29 504 27 505 23 503 22 793 19 637 18 366

Nettobidrag -4 136 -5 751 -24 136 -23 382 -22 745 -22 666 -21 616 -21 515

Prosjektavslutning -125 -570 0 0 0 0 0 0

Årsresultat med nettobidrag 

og prosjektavslutning 5 862 643 5 367 4 124 758 127 -1 979 -3 149

Overført fra i fjor -19 152 -12 526 -12 526 -12 526 -8 402 -7 644 -7 518 -9 497

Akkumulert resultat -13 290 -11 883 -7 159 -8 402 -7 644 -7 518 -9 497 -12 646  
(Standard tabell pr. 30. april 2015, tall i tusen – denne viser bevilgningsfinansiert virksomhet inkludert interne prosjekter) 

 
Generell forskyvning og forsinkelser i bruk av midlene på våre interne prosjekter (bl.a. Saving Oseberg) har 
skapt en relativt stor overføring de siste årene, også inn i 2015. Oppdatert prognose kun for basis KHM 
(prosjekt 000000) viser et overskudd for år 2015 som er 3-4 millioner større enn vi budsjetterte i desember 
2014, vi har som tidligere et mindre overskudd som prognose også for de neste årene. Forutsetningen er 
fortsatt at vi faser ut minst 8 stillinger og setter 7 stillinger vakante. Dette gjennomføres ved 
alderspensjonering frem til 2019. Vårt svært begrensede handlingsrom de neste fem årene tillater med andre 
ord at kun et fåtall av disse kan prioriteres inn, muligens bare en eller to. Kostnadene for 1. tertial var omlag 
som ventet, det er ingen vesentlige avvik verken for drifts- eller personalkostnader sammenlignet med 
budsjettet. Dette viser at KHMs administrasjon har lykkes med å skjerpe den økonomiske kontrollen av 
museets drifts og at reformen i styringsverktøy har vært effektfull. Det er imidlertid ikke flere muligheter til 
innsparinger gjennom administrativ effektivisering. Effekten av slike reformer er allerede tatt ut. 
 
 

Regnskap T1 

2014

Regnskap T1 

2015

Årsbudsjett Årsprognose Prognose 

2016

Prognose 

2017

Prognose 

2018

Prognose 

2019

Inntekter -20 722 -34 500 -65 945 -65 945 -53 388 -51 414 -50 000 -50 000

Personalkostnader 3 159 3 890 23 934 23 885 21 973 22 066 20 877 20 730

Driftskostnader 3 137 4 607 17 473 17 473 14 354 13 602 13 704 13 000

Investeringer 11 136 0 0 0 0 0 0

Årsresultat uten nettobidrag 

og prosjektavslutning -14 413 -25 868 -24 539 -24 588 -17 061 -15 746 -15 419 -16 270

Nettobidrag 4 135 5 751 24 269 23 490 22 764 22 802 21 616 21 515

Prosjektavslutning 125 570 0 0 0 0 0 0

Årsresultat med nettobidrag 

og prosjektavslutning -10 154 -19 547 -270 -1 098 5 703 7 056 6 197 5 245

Overført fra i fjor -55 211 -76 096 -76 096 0 -1 098 4 605 11 661 17 858

Akkumulert resultat -65 365 -95 643 -76 366 -1 098 4 605 11 661 17 858 23 103  
(Prognose for oppdrags og bidragsprosjekter ved KHM, informasjonsverdien av denne er noe begrenset) 

 
Det vesentlige med våre arkeologiske utgravningsprosjekter er at de bidrar med en betydelig overheadinntekt 
til vår basisøkonomi. Prosjektene skal ellers ikke generere overskudd, selv om de er registrert som 
oppdragsprosjekter. Det fremtidige volumet på porteføljen av utgravningsprosjekter vil alltid være forbundet 
med usikkerhet. Det er igangsatt en utredning vedrørende kulturminnevernets forvaltningsstruktur, hvorvidt 
dette får innvirkning på museets rolle og oppgaveportefølje er uavklart.    
 
Eksternt finansierte prosjekter 
 
KHM har en rekke efv-prosjekter, hvorav arkeologiske utgravningsprosjekter etter kulturminneloven utgjør  
størsteparten. Samlet forbruk under efv-virksomheten var i 1. tertial 14,4 mill., noe som er 4 mill. høyere enn 
tilsvarende periode i fjor. Vi har nå to store utgravningsprosjekter som har pågått også gjennom vinteren, 
mens det kun var ett tilsvarende forrige år. Total balanse for alle prosjektene var pr. 30. april 30,2 millioner 
høyere enn for ett år siden og utgjorde totalt 95,6 mill. Dette er i all hovedsak forhåndsinnbetalte midler fra 
tiltakshavere som er bundet til pågående og fremtidig aktivitet i prosjektene. Prosjektene utgjør over 1/3 av 
KHMs totaløkonomi, andelen er høyest i 2. tertial. 
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c. Andre vesentlige kommentarer 

 

UiO har et klart samfunnsansvar for universitetsmuseene. Med foreliggende 

finansieringssituasjon er ikke det samfunnsansvaret ivaretatt for KHMs del.   

 

 

Dato: 28.05.15 

 

Håkon Glørstad       Karl Kallhovd 

Museumsdirektør       Assisterende direktør  


