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B.a.: Ledelsesvurdering KHM 1. tertial 

 

KHMs ledelsesvurdering 1. tertial 2016 ble oversendt UiO 25. mai 2016. Etter kontaktmøte med UiO-

ledelsen 1. juni ble det besluttet å sende en revidert ledelsesvurdering med oppdatert tallgrunnlag i 

langtidsbudsjettet. Revidert ledelsesvurdering ble sendt 7. juni 2016 (vedlegg 1). 

Virksomhetsrapporteringene til UiO følger fastlagte maler vedlagt universitetsdirektørens bestilling til 

enhetene, jf notat datert 15. april 2016 (vedlegg 2). UiOs virksomhetsrapportering for 1. tertial skal ha 

hovedfokus på resultater og utviklingstrekk for UiOs resultatindikatorer. I tillegg bes det om vurderinger 

knyttet til utvikling i administrative årsverk og økonomisk status.  

Hovedmomenter 

Revidert ledelsesvurdering ble oversendt fordi museet hadde mottatt ny informasjon av betydning for 

langtidsbudsjettet (LTB). Informasjonen omfattet både størrelsen på nye tildelinger og kutt i 

rammebevilgningen fra 2017. Revidert LTB viser dermed isolert merforbruk samtlige år og en negativ 

akkumulert saldo fra 2020.  

I vurderingen presiserer museumsledelsen at prosessen med å omstrukturere museets økonomi regnes 

som fullført. Vi har med dette gjennomført en enhetsspesifikk styrking av egen økonomi. UiOs oppfølging 

av tidligere foreslått finansieringsmodell er derimot fremdeles uavklart. Museet starter nå en 

oppbemanning i tråd med ambisjonene som tilkjennegis i Strategi 2020.  

I henhold til årsverkstellinger har KHM har en vekst i teknisk administrative stillinger siste år. Til dette må 

bemerkes at KHM fra 2015 fikk overført Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) fra 

Eiendomsavdelingen (EA), som til sammen omfattet 2,3 administrative årsverk. I tillegg har etableringen av 

prosjektet Saving Oseberg ført til en økning på 2,5 administrative årsverk. Om disse stillingen holdes 

utenfor har museet hatt en reduksjon i antall teknisk administrative årsverk. 

KHMs utstillingsvirksomhet har i mange år vært holdt på et minimum. Museet har nå startet opp en 

fornying av utstillingsflatene. Det store vedlikeholdsetterslepet som preger museets bygninger, har 

forsinket prosessen. Arbeidet med museets fremtidige arealutvikling på Bygdøy og Tullinløkka, har 

dessuten lagt beslag på store deler av museets kapasitet de siste to år. I foreliggende LTB er det satt av kr. 

10 mill. årlig til nye utstillingsprosjekter og andre prioriterte utviklingstiltak.  

Museets ledelse ser at den store omstillingsvirksomheten museet har vært igjennom de siste tre årene har 

påvirket resultatoppnåelsen innen forskning. Gjennom strategisk planlegging og i dialog med de 

vitenskapelige ansatte vil denne prosessen snus i løpet av dette og kommende år.   
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