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1. Innledning

KHM synes at dialogen med universitetsledelsen har hatt en svært konstruktiv utvikling de siste to årene. De 

gode resultatene museet har oppnådd kan ses i sammenheng med dette. KHMs posisjon og rolle i 

universitetssamfunnet er også blitt tydeliggjort og i større grad sett i sammenheng med det som normalt 

oppfattes som universitetets kjernevirksomhet. For inneværende periode vil vi spesielt trekke frem 

samarbeidet omkring prosjektet Saving Oseberg og arbeidet for å finne en løsning på underkapasiteten i 

kulturminneforvaltningen. 

En særlig utfordring i dagens situasjon er det store vedlikeholdsetterslepet på UiOs bygninger. 

Museumsbygningene er særlig utsatt av to grunner, fordi de er blant de eldste og mest representative 

bygningen UiO eier og fordi vedlikeholdsetterslepet også omfatter umoderne og utslitte utstillinger og 

publikumsarealer. I dagens situasjon er det en stor utfordring for UiO å finansiere en storstilt fornying av 

utrangerte utstillinger. For KHM er det derfor en viktig oppgave å sikre finansiering av dette arbeidet. 

Utstillingsflatene skal være representative for et fremragende universitet og utstillingen skal presentere ny 

kunnskap. 

 

2. Vurdering  av gjennomføring av årsplan 2016-2018 

Gjennomføringen av tiltakene i årsplanen går i hovedsak som planlagt. For museet er det en særlig utfordring 

å innfri forventningen om god uttelling på EU-prosjekter. Aktivitetsnivået i organisasjonen er meget høyt, 

samtidig med at bemanningen for øyeblikket er redusert, hvilket bidrar til at det ikke er blitt satt av nok 

ressurser til denne satsningen. Museet justerer strategien sin med tiltak mot forskergruppene og bedre 

karriereplanlegging. Innfasingen av ledige stillinger har blitt forsinket, men dette har vært et bevisst valg da 

vi har ønsket å ferdigstille en Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan først.  

 

I årsplansammenheng må de tre store bygg/infrastrukturprosjektene nevnes. Ferdigstillingen av Økern er 

kraftig forsinket i henhold til opprinnelig plan. Dette har fått konsekvenser for måloppnåelse på revisjon og 

flytting av samlingene. Arbeidet med en helhetlig plan for Tullinløkka har kommet et godt stykke videre. 

Museet er særlig fornøyd med en ambisiøs, men realistisk, plan for fornying av 1. etg. i Historisk museum. 

Planleggingen av det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy går etter planen. Fra høsten 2016 frem til ferdig bygg 

vil prosjektet i økende grad legge beslag på museets ressurser.     

 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

 

Den økonomiske situasjon for KHM er markant forbedret. Dette er oppnådd gjennom tre forhold: 

1) Stram ansettelsespolitikk. 

2) Økt ekstern inntjening. 

3) Løsning av underkapasiteten i kulturminneforvaltningen og sikring av finansieringen av 

Saving Oseberg fase II. 
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De grunnleggende strukturelle svakhetene i KHMs økonomi er imidlertid ikke løst, tvert i mot er de 

forsterket. Dersom denne situasjonen vedvarer, forutsetter det at KHM gis anledning til å 

disponere egne midler gjennom langtidsbudsjettering. Vi har i 2015 og 2016 betydelig 

inntektsøkning og underforbruk. Dette har gitt et handlingsrom for langsiktig planlegging av nye 

kjerneutstillinger i Historisk museum og prosjektutvikling gjennom etablering av og avsetninger til 

internprosjekter. Det er helt avgjørende for KHMs fremtidige økonomi at museet kan planlegge på 

denne måten og at den økte eksterne inntjeningen kun brukes til prosjekter og drift. I motsatt fall 

risikerer museet et betydelig overforbruk ved sviktene ekstern inntjening og handlingsrommet for 

realiseringen av langsiktige ambisjoner og mål faller fullstendig bort.  

Museet har utarbeidet en ny Strategisk kompetanse og rekrutteringsplan i 2016, som grunnlag for 

innfasing av stillinger. Det må bemerkes at KHM ikke har til hensikt å øke bemanningen utover 

stillingsplanen av 2014, med unntak av de 6 stillingen som ble innfaset på grunnlag av tildelte 

midler for å løse underkapasiteten i kulturminneforvaltningen. Innenfor tidshorisonten 2014-2020 

er det pr i dag lagt opp til en balanse mellom rekruttering og naturlig avgang, for å sikre en 

forsvarlig økonomisk drift. 

Den mest utslagsgivende faktoren for KHMs økonomisk situasjon de siste to år, er inntektene fra 

Vikingskipshuset. Samtidig med at KHM fra 2015 økte billettprisene, steg antallet besøkende 

markant. I LTB ligger det innen en ytterligere økning av billettprisene fra 2017. Museet har også 

opplevd et mer kjøpekraftig publikum. I dag utgjør disse inntektene en så stor prosentandel av 

museets økonomi at en kraftig reduksjon eller bortfall av inntektene vil skape dramatiske 

underskudd. For museumsledelsen er det derfor en bekymring, at vi ikke har fått en avklaring på 

hvordan inntektsbortfallet skal kompenseres ved stengning av Vikingskipshuset i forbindelse med 

byggingen av det nye museet.  

De siste årene har inntektene fra arkeologiske utgravninger etter kulturminneloven vært økende. I 

2016 ser vi en markant nedgang i disse inntektene og det er forventet at nedgangen vil fortsette. 

Samtidig ser vi at lønnsutgiftene i forbindelse med dette arbeidet øker og at kravet om full 

egeninntjening av utgravningsvirksomheten ikke oppfylles. Det er stor usikkerhet knyttet til 

hvilken innvirkning den forestående regionsreformen vil ha for utviklingen av dette feltet. Det 

pågår også en utredning av den tematiske og geografiske ansvarsfordelingen etter 

kulturminneloven som kan få vesentlig innflytelse på KHMs oppgaveportefølje. Museumsledelsen 

må ha en løpende dialog med UiO for hvordan dette skal håndteres i årene som kommer.  
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