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SAMMENDRAG 
 
Universitetsmuseet (UM) har meldt om at vi planlegger å overføre – 20 mill. kroner fra 2022 til 2023. 
UM overførte – 8,9 mill. kroner fra 2021, og en slik endring betyr at vi har et negativt driftsresultat på 
11,1 mill. kroner i 2022. Underskuddet lar seg i stor grad forklare med endringer knyttet til pensjon, 
underkompensert lønns- og prisvekst og andre kjente endringer i årets budsjett, bl.a. økte 
arealkostnader. Universitetsdirektøren har bedt Universitetsmuseet lage et langtidsbudsjett som 
også inkluderer gjenanskaffelse av utstyr for at en skal få et bedre grunnlag for vurdering av den 
økonomiske situasjonen fremover. Arbeidet er igangsatt og UM får bistand fra Økonomiavdelingen.  
Denne orienteringen viser hva Universitetsmuseet forventer av fremtidige inntekter frem til 2030 og 
hva vi forventer oss av kostnader i perioden. I denne fasen arbeider vi med å kunne presentere et 
realistisk kostnadsnivå for å kunne gjennomføre de oppgaver som Universitetsmuseet har ansvaret 
for på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at alle avganger i stillinger erstattes.  
 
UM skal arbeide ytterligere med å fremskaffe realistiske prognoser for drifts- og investeringsbudsjett 
frem mot en oppdatert langtidsprognose til høsten. Målsettingen er å komme frem til et realistisk 
kostnadsbehov for å dekke nødvendig aktivitet. Kombinasjonen av reduserte inntekter og økte 
kostnader i 2022 viser at vi ikke kan fortsette med samme aktivitet med de inntekter vi nå kan 
forutse. I denne saken blir det ikke diskutert tiltak for å øke inntekter eller redusere kostnader. Dette 
vil vi jobbe videre med og legge frem for styret i september 2022 sammen med budsjettinnspill for 
2023.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 

Foreløpig orientering og statusoppdatering om langtidsprognoser tas til orientering. 
Universitetsmuseet arbeider videre med langtidsprognose og forslag til tiltak som blir lagt frem for 
styret sammen med budsjettinnspill september 2022. 
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HISTORIE OG ØKONOMIORDNING FOR UNIVERSITETSMUSEET 
 

Universitetsmuseet (UM) sine totale inntekter kan deles inn i grunnbevilgning fra 
Kunnskapsdepartementet (GB), ekstern finansiering fra ulike bidragsytere og oppdragsgivere (BOA) 
og instituttinntekter. I 2021 var de totale inntektene på kr 157,5 mill.  hvorav grunnbevilgningen 
utgjorde 79 % og den eksternt finansierte aktiviteten 21%. 
 
Figur 1. Fordeling inntektskilde 

 

Grunnbevilgningen 

Grunnbevilgningen fra departementet til Universitetet i Bergen består av en basistildeling basert på 
et historisk og strategisk grunnlag og en resultatbasert tildeling med en åpen og en lukket ramme. 
Universitetsmuseet er i hovedsak finansiert av basistildelingen og har lite resultatinntekter. UM har 
ingen inntekter fra den resultatbaserte uttellingen i åpen ramme som omfatter 
utdanningsindikatorene studiepoeng, utveksling og grader. Selv om museet har egne stipendiater, 
blir disse tatt opp i doktorgradsprogram ved andre fakultet og disputaser gir dermed ikke 
belønningsmidler til museet.   
 
Den resultatbaserte uttellingen i lukket ramme omfatter publikasjoner og bidrags- og 
oppdragsaktiviteten (BOA-aktivitet).  Her har UM en forholdsvis god uttelling fordi vi har bra med 
både publiseringspoeng og eksternt finansierte prosjekter i forhold til ansatte. Ettersom UM er et lite 
fakultet og midlene fordeles som en lukket ramme til hele sektoren, utgjør resultatinntektene likevel 
en forholdsvis liten andel av grunnbevilgningen ved UM. 

Tabell 1. Oversikt over publikasjonspoeng og BOA-aktiviteten 2016-2021 (lukket ramme) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Publiseringspoeng 75,8 64,1 82 72,2 73,8 
NFR-aktivitet kr 1 788 2 925 2 316 3 258 3 586 
EU-aktivitet kr 458 228 433 218 0 
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BOA-aktivitet 
annet kr 

25 693 
 

36 279 38 438 40 990 39 842 

 

I tillegg til den årlige budsjettrammen som består av basis-tildelingen og resultatmidler tildeles UM 
også øremerkede midler til ulike formål. Noen av tildelingene er årlige som øremerket inntekt til 
stipendiater (ca 8-9) og til digitalisering av samlinger (MUSIT). Andre øremerkede tildelinger er kun 
for ett år eller en avgrenset periode. Tabell 2 viser øremerkede tildelinger til UM for perioden 2017-
2022 
 

Tabell 2 Øremerkede tildelinger 2017-2022 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Stipendiater 7 094 7 342 5 510 7 480 6 987 9 328 
MUSIT 5 112 4 053 4 124 4 218 4 362 4 476 
Utbygging hage 307 327 307 357 307 0 
UiB klimasatsning     917 422 
Handlingsplan for Kina   52   0 
Internasjonalisering 113 72,8 115 81 81 81 

EU toppfinansiering     120  

Forskningssatsning 
KORONA 

     116 

Utstyrsbevilgning MP3 11 400 46 800 14 801 12 453 2 218  
Utstilling MP3      2 000 
Vitenskapelig Utstyr    1 900  462 
Strategisk satsning  1 000 1 000 1 000 550 0 

 

BOA-aktiviteten 
BOA-aktiviteten ved UM er forholdsvis stabil. UM har mange forvaltningsoppgaver som blir definert 
som BOA-aktivitet. Størstedelen av denne aktiviteten er lovpålagt jfr. Kulturminneloven, forvaltet av 
Klima- og miljødepartementet og ansvarliggjort via Riksantikvaren. Oppgavene er videredelegert til 
fylkeskommune og universitetsmuseum. På vegne av Universitetsmuseet har Avdeling for 
kulturhistorie ansvar for forvaltning av automatisk fredete kulturminner innenfor museets 
geografiske område.  

UM blir også etter årlige søknader tildelt prosjekt finansiert av Artsdatabanken. Arbeidet går ut på å 
bygge opp kunnskap om arter i Norge, både arter vi vet lite om, rødlistede arter og fremmede arter. 
Dette bidrar også til kompetansebygging i biosystematikk, noe som også skjer gjennom forskerskolen 
i biosystematikk. UM har hatt lite BOA-inntekter fra NFR og EU, men har nå et NFR-forskerprosjekt 
ved avdeling for kulturhistorie, er partner i et ved Avdeling for naturhistorie, og har nylig fått et 
Marie Curie/EU-prosjekt ved Avdeling for naturhistorie.  

Organisering av den lovpålagte utgravingsvirksomheten 
Den lovpålagte utgravingsvirksomheten var frem til 2017 organisert som en avdeling adskilt fra UMs 
økonomi og finansiert med eksterne midler. Avdelingen hadde den gang mange midlertidig tilsette 
og avdelingen fikk beholde dekningsbidraget etter fratrekk av sentrale administrasjonskostnader, 
bortsett fra beregnet husleie pr BOA-månedsverk. Dekningsbidraget finansierte administrative 
stillinger, saksbehandling og driftsbudsjett. Også teknikere og et par forskere ved Avdeling for 
naturhistorie bidrar i de fleste utgravingsprosjekt, og dekningsbidraget etter fratrekk av sentrale 
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administrasjonskostnader for disse stillingene fikk Avdeling for naturhistorie tidligere beholde. Da 
ordningen ble lagt om i 2017 fikk flere tilsette fast stilling, lønnsbudsjettet ble lagt sentralt og 
seksjonen fikk tildelt et driftsbudsjett. UM sentralt henter nå inn all inntekt fra dekningsbidrag og 
frikjøp. Med denne ordningen har Fornminneseksjonen fått mer forutsigbare driftsforhold, og 
overskudd et år skal dekke inn underskudd et annet år. 

Også Avdeling for naturhistorie hadde tidligere en ordning der avdelingen fikk beholde hele 
dekningsbidraget etter fratrekk av sentrale administrasjonskostnader ved eksternt finansierte 
prosjekter. For BOA-aktivitet ble det heller ikke beregnet husleie. Mange teknikere ble da engasjert i 
midlertidige stillinger for å utføre arbeid i prosjektene. Inntekt fra dekningsbidraget ble i stor grad 
benyttet til midlertidige stillinger og ekstrahjelp for samlingene og innkjøp av utstyr til laboratorier og 
samlinger. Denne ordningen ble avviklet i 2020 i hovedsak for å redusere midlertidige 
arbeidskontrakter og hele dekningsbidraget ble overført til UM sentralt. Flere teknikere fikk da fast 
arbeidskontrakt og blir nå frikjøpt til de prosjektene de arbeider for.  

Andre inntekter 
Museets utstillinger med kulturhistorie i Haakon Scheteligs plass 10 (HS10) og naturhistorie på 
Museplassen 3 (MP3) skaper inntekter fra billettsalg og butikksalg klassifisert som Instituttinntekter. 

Det genereres også noen inntekter fra øremerkede bevilgninger til grunnbevilgning som er med i 
grunnlag for budsjettfordeling. UM har noe tilfeldige inntekter fra salg og det foreligger noen interne 
inntekter fra andre fakultet som ikke fordeles, men som avdelingene får beholde selv. UM har også 
eksterne og interne inntekter som hentes inn sentralt og inngår i budsjettfordelingen blant annet for 
undervisning. 

Figur 2. Inntektsfordeling 

 

Museets inntekter til fordeling består altså av:  

 Bevilgning fra KD via UiB sentralt 
 Nettobidrag fra BOA-aktiviteten 
 Bidrag fra øremerkede midler 
 Salg av billetter og i butikk 
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 Internsalg 
 
 

 

 

 

Kostnader til samlingsforvaltning, formidling og forskning 

Bevilget årlig beløp jfr. tildelingsbrev og beregnet og anslått inntekt fra BOA-virksomheten og andre 
inntekter fordels deretter til de kostnader som skal dekkes: 

 Et sentralt lønnsbudsjett for hele UM 
 Et sentralt husleiebudsjett for hele UM 
 Et sentralt driftsbudsjett til magasin og utstillingsareal 
 Driftsbudsjett til avdelingene 
 Eventuelt budsjett nødvendige investeringer 
 Eventuelt budsjett aktuelle og ekstraordinære aktiviteter 

Hver avdelingsleder og seksjonsleder er budsjettansvarlig for avdelingens driftsbudsjett.  

Fordelingen av kostnader i hovedgrupper forventes å se ut som figur 3 for 2022: Lønn og husleie 
utgjør hhv 56% og 37% av muséets totale kostnader. Mens driftsutgiftene utgjør 5% og Investeringer 
2%. 

Figur 3. Kostnadsfordeling 

 

 

Underskudd 

De siste årene har Universitetsmuseet opparbeidet et akkumulert underskudd. De første årene var 
det resultat av enkelthendelser. De siste årene er det et resultat av flere hendelser, både økte 
kostnader til lønn og husleie, samt ulike kutt i budsjettrammen. Omlegging av kontantstrømmer fra 
BOA-aktiviteten kombinert med flere fast ansatte har ført til noe mindre forutsigbarhet fordi flere 
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faste kostnader skal finansieres av variable inntekter. I tillegg fører stadig økt aktivitet til større 
sårbarhet ved kutt i rammetildeling. Kombinasjonen av alle disse faktorene har bidratt til en mindre 
forutsigbar situasjon som har resultert i mindre marginer og etter hvert betydelig underskudd. Frem 
til 2017 hadde UM flere nøkkelstillinger som ikke var besatt. Vi hadde dermed overskudd hvert år 
som ble fordelt til investeringer, drift og ekstraordinære aktiviteter.  

 

For å få et grunnlag til å kunne iverksette tiltak for å stoppe økt underskudd og dekke inn allerede 
eksisterende underskudd, er det viktig å avdekke hvilke kostnadsbehov Universitetsmuseet har 
fremover. Etter tildeling av nye stillinger i 2022 som resultat av evaluering og omorganisering i 2021, 
hadde UM fått en grunnbemanning som ville kunne gjøre oss i stand til å ivareta samfunnsoppdraget. 
I det følgende vil vi skissere en mest mulig realistisk inntektsutvikling og kostnadsnivå innenfor de 
ulike områdene for å kunne videreføre nødvendig aktivitet på dagens nivå.    

PROGNOSER FOR INNTEKTER OG KOSTNADER FREM TIL 2030 
 
INNTEKTER  
 
BASISTILDELING: 
Basistildelingen i grunnbevilgningen er hovedinntektskilden til Universitetsmuseet. Normal utvikling 
har vært at fjorårets tildeling er blitt konsekvensjustert med kompensasjon for lønns- og prisvekst og 
trukket for effektiviseringskutt og strategikutt. Husleietilskuddet er noen år justert i samsvar med økt 
husleiekostnad. Ekstraordinært er det gitt friske midler til for eksempel nye stillinger i forbindelse 
med satsning på forskningskommunikasjon og som resultat av evaluering/omorganisering. Vi har fått 
ekstra trekk i basistilskudd de to siste årene som følge av korona. Basistilskudd er også redusert som 
følge av redusert pensjonskostnad og BOTT-sentralisering til lønnsnær HR. 

I inntektsprognosen tar vi utgangspunkt i budsjettildelingene vi fikk i 2022. Et fremtidsscenario er 
skissert av Økonomiavdelingen, blant annet i universitetsstyresak 38/22 «Foreløpige rammer for 
budsjett 2023». Her legges det frem en foreløpig ramme for 2023 som i stor grad er en 
konsekvensjustering av tidligere beslutninger, men det ligger også inne retningsjusteringer frem i tid 
som redusert omfordeling fra fakultetene til prioriterte fellesformål. Satsen foreslås å være 0,8% i 
2023. Videre er lagt til grunn 3,3% lønns- og priskompensasjon og det antas at regjeringen inntil 
videre vil opprettholde ABE-kuttet på 0,5% - men vil fjerne det på sikt. 

Et langtidsbudsjett estimeres under til dels svært usikre forutsetninger. Faktorer som kan komme til å 
påvirke fremover er bl.a. pensjonskutt, kutt på grunn av endrede reisevaner og ønsket redusert bruk 
av eksterne konsulenter, samt høy generell prisvekst, høye energipriser og pågående krig i Ukraina. 
 
Vi har beregnet forventet utvikling i basisinntekt med følgende forutsetninger. 

 Lønns- og prisvekst i 2023 på 3,3%  
 Lønns- og prisvekst fra 2024 på 2,5% 
 Strategikutt i 2023 på 0,8%  
 Strategikutt fra 2024 på 0,4% 
 ABE-kutt i 2023 på 0,5% 
 ABE-kutt er tatt ut fra 2026 

 
Tabell 3. Prognose for basistildeling frem til 2030 
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

129 170 130 695 133 854 135 996 138 172 141 073 144 036 147 060 150 149 153 302 

 
RESULTATBASERT INNTEKT - LUKKET RAMME 
Det er pr i dag usikkerhet knyttet til endring i finansieringssystem der resultatindikatorene i lukket 
ramme er foreslått avviklet. I denne prognosen legger vi imidlertid til grunn at ordningen videreføres 
som i dag. 
 
Den resultatbaserte inntekten i lukket ramme avhenger av omfanget på UMs BOA-aktivitet og 
publisering. Det er en målsetning for UM å øke både BOA-aktiviteten og publisering fra forskerne, og 
da fortrinnsvis i tidsskrifter som gir best uttelling.  Selv om UM har bra resultat her er denne 
tildelingen også avhengig av andre fakultet og institusjoners resultat. Det er i tillegg en liten andel av 
UMs totale inntekt. 

I vår prognose er det lagt til grunn at resultatindikator er uendret fra 2023 – kun justert prisvekst på 
2,5%. Vi har lagt inn økning fra 2028 som resultat av økt BOA-aktivitet. 

Tabell 4 Prognose for resultatbasert uttelling i lukket ramme frem til 2030 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

4 422 4 287 3 972 4 071 4 173 4 277 4 384 4 900 5 100 5 300 

 
INSTITUTTINNTEKTER 
Instituttinntektene består av billettinntekter, butikkinntekter og andre inntekter ved avdelingene. 
Billettinntektene er innregnet i totalbudsjettet til fordeling. Butikkinntektene er regnet som 0-sum så 
lenge vi skal tilbakebetale lån. Andre tilfeldige inntekter blir i hovedsak ikke budsjettert – men kan 
disponeres av institutt. 

Billettsalg 

En billett gir tilgang til å besøke muséene i både MP3 og HS10 en dag. 

Det har vært en forventning om at besøkstall og billettinntekt ville øke betydelig som følge av 
nyåpningen av MP3 i 2019. De første månedene viste en betydelig økning, men 5 måneder etter 
åpning inntraff Korona-pandemien og museet måtte stenge. Museene hadde redusert tilgjengelighet 
og lave besøkstall over en periode på to år på grunn av pandemi-restriksjoner. Nå i 2022 har 
besøkstallene tatt seg opp igjen. Effekten av nyåpnet museum er neppe til stede i like stor grad 
lenger, men det er et mål å øke besøkstallet i 2022. I samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen ved 
UiB arbeides det nå med promotering av utstillingene, bl.a. for å oppnå høyere besøk fra utenlandske 
turister. UM har ikke et eget budsjett for annonsering og markedsføring, men benytter sosiale 
medier til promotering. Universitetsmuseet håper på økte besøkstall fra betalende gjester. Det er 
imidlertid en grense, og vi tror besøkstallet vil stabilisere seg fra 2023, men med en økning i 
jubileumsåret 2025.   

 
Figur 4. Besøkstall for perioden 2013 - 2021 
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I perioden 2013 til 2019 var kun et museum åpent. Museet var delvis stengt i 2020 og 2021 på grunn 
av koronatiltak. 

Figur 5. Billett- og butikkinntekt i perioden 2017-2021 

 

 

Museumsbutikk 

Butikken administreres av Avdeling for forskningskommunikasjon i samarbeid med administrasjonen. 
Et større vareutvalg kunne trolig øke omsetningen, men vil også kreve mer ressurser. Butikkens profil 
ble etablert i forbindelse med Utstillingsprosjektet. Det ble gitt et lån til UM til butikkåpning i 2019 på 
kr 1,5 mill. Dette blir tilbakebetalt med kr 300 000 pr år fra denne tid. 
 
Tabell 5. Prognose for billett- og butikkinntekter frem til 2030 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

3 300 6 000 6 500 7 000 9 000 8 500 8 500 8 700 8 700 8 700 

 
Universitetsmuseet er de to siste årene tildelt høythengende både internasjonal og nasjonal pris – vi 
håper det har gitt økt oppmerksomhet om museene våre og dermed vil gi økte besøkstall. 
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BOA-måltall 
Det er et mål for både UiB og Universitetsmuseet å øke den eksternt finansierte aktiviteten. Vi har 
derfor fokus på å levere både flere og bedre søknader til aktuelle utlysninger. Spesielt arbeides det 
for å sende inn flere EU-søknader og NFR-søknader. Utviklingen i BOA-måltall har en sammenheng 
med utvikling i Nettobidrag som igjen har stor påvirkning på GB-økonomien. UM er avhengig av et 
visst nivå på nettobidraget for å dekke inn lønnskostnaden til eksternt finansierte stillinger som blir 
belastet lønnsbudsjettet på GB. 

I prognosen for BOA-aktiviteten ser vi for oss stabil aktivitet knyttet til utgravningsprosjekter – kun 
justert for prisvekst på 3%. I tillegg legges det til grunn at økt fokus på søknadsarbeid vil øke tilslaget 
på prosjekter og gi utslag i økt BOA-inntekt fra 2023. I prognosen har vi lagt til grunn at vi får inn et 
nytt NFR-forskerprosjekt i løpet av perioden. Videre vil UM forhåpentligvis få uttelling på flere EU-
prosjekt og det er lagt inn økt aktivitet tilsvarende et EU-koordinatorprosjekt med 6 mill. pr år fra 
2027 og et ERC-prosjekt med ca. 3 mill. pr år fra 2029. 
 
Tabell 6. Prognose BOA-måltall frem til 2030 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
40 535 40 500 43 500 45 023 46 598 48 229 56 000 57 680 63 350 65 251 

 

NETTOBIDRAG 
 
Nettobidrag er BOA-prosjektets påvirkning på bevilgningsøkonomien. Nettoeffekten av indirekte 
kostnader, leiestedsinntekter, frikjøp og egenfinansiering. Nettobidraget bidrar til økt handlingsrom 
for bevilgningsøkonomien ved at eksisterende kostnader dekkes av eksterne finansiører.  

Universitetsmuseet er avhengig av et visst nivå på nettobidraget for å minst finansiere en andel av 
faste stillinger fra BOA-virksomheten. Dette gjelder utgravingsvirksomheten ved Fornminneseksjonen 
og noen ansatte ved Avdeling for naturhistorie.   

Fornminneseksjonen har lovpålagte oppgaver som i hovedsak blir finansiert av tiltakshavere (privat, 
stat, kommunale), men UM skal finansiere den del av tid/lønnskostnad som går med til forskning og 
saksbehandling. Fast lønn blir belastet GB og frikjøp fra prosjekt blir bokført i hht faktisk tidsbruk i 
prosjekt. Dekningsbidrag fra prosjektene skal dekke fellesbidrag, husleie og andre indirekte 
kostnader.  

Ved avdeling for Naturhistorie er det noen forskere fast og midlertidig ansatt som er direkte avlønnet 
i prosjekt. I tillegg er det ansatt flere teknikere som arbeider i diverse prosjekt og blir frikjøpt i hht 
faktisk tidsbruk i prosjekt.  

Det nettobidraget vi budsjetterer med må samsvare delvis med BOA-måltall og med antall personer 
lønnet på GB som skal finansieres av ekstern finansiering. 
 
De 5 siste årene har BOA-måltall variert, men har økt med 7,5 mill. 
«Nettobidrag» har økt med nesten 9 mill. 
Lønn GB for eksternfinansierte har økt fra 6,6 mill. til 17 mill. fra 2017 til i dag. 
 
Nettobidrag de siste årene 

2017 2018 2019 2020 2021 
14 450 15 994 18 399 24 02 23 797 
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BOA-aktiviteten henger sammen med Nettobidrag til en viss grad, men ikke konsekvent. Det varierer 
hvor stor andel direktekostnader som er medregnet i prosjektene.  
 
Basert på dette vil vi ta utgangspunkt i regnskap 2021 og budsjett 2022 og øke med 3% prisvekst i 
årene fremover. I tillegg er det lagt inn en økning i 2027 og 2029 som følge av økt BOA-aktivitet. 
 
Tabell 7. Prognose Nettobidrag 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
23 797 24 300 25 029 25 780 26 553 27 350 31 000 31 930 36 000 37 080 

 
 

HUSLEIE 
Husleie er den største kostnaden for UM etter lønn. I 2022 er internhusleien på 68 mill. kr og utgjør 
52,3 % av basistildelingen. Svingninger i pris eller areal som ikke kompenseres med husleietilskudd 
får store konsekvenser for UMs budsjettbalanse. En konsekvens av Prosjekt Sikre Samlinger er at UM 
har fått større og dyrere magasin uten at denne kostnaden er kompensert. Vi er kjent med at andre 
fakultet har halv husleiesats for undervisningsareal. Universitetsmuseet betaler pr i dag full 
husleiesats for utstillingsarealene, men har redusert sats når det gjelder magasin.  
 
Universitetsmuseets virksomhet vil i sin natur være arealkrevende. Vi disponerer to store bygg med 
utstillingsareal som er en helt sentral del av museets formidlingsaktivitet. Samlingsforvaltningen er 
en annen sentral aktivitet som krever betydelige arealer. Det ligger i denne aktivitetens natur at det 
vil være et konstant behov for store magasin til ivaretagelse av samlingene. 
 
UM disponerer totalt 38 213 m2 som fordeler seg slik i forhold til type areal: 
 
Figur 6: Areal fordelt på type 

 
 
Historisk sett har UMs husleiekostnad og -areal utviklet seg som følger: 
 
Tabell 8: Husleie og areal 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Husleie og 
energi - kr 

43 400 48 394 55 330 64 915 63 180 68 308 

Bruttoareal 
– m2 

32 958 32 445 35 986 39 038 36 800 38 213 
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Som grunnlag for husleieprognosen, er det naturlig å legge inn dagens kostnad og 3% prisøkning for 
hvert år. Det er imidlertid ikke et konstant forhold mellom areal, husleiesats og husleietilskudd. For 
UM er det uheldig at prisøkning pr år for husleie som hovedregel er høyere enn beregnet 
kompensasjon. I vår beregning har vi derfor tatt utgangspunkt i årets husleie og økt med 4,1% pr år. 
Da har vi regnet med høyere prisvekst enn inntektsvekst, men muligens ikke tatt tilstrekkelig høyde 
for økt internhusleie pga dyrere strøm. 
 
Tabell 9. Prognose husleie 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
63 180 68 308 71 109 74 024 77 059 80 218 83 509 86 931 90 495 94 206 

 
INVESTERING 
Universitetsmuseet er avhengig av teknisk utstyr både i forskning og samlingsforvaltning, og også 
etablering av utstillinger gir et visst behov for investeringer. Inventar til kontor og PC-er er relativt 
forutsigbart. En del av nødvendig utstyr som det vil være behov for å skifte ut er også mulig å forutsi. 
Vi vet også at det vil oppstå nye behov på grunn av teknisk utvikling og nye krav. Nivået på UMs 
investeringsbehov er en ting, hva som er realistisk å budsjettere med er avhengig av finansiering. 
Noen behov må UM dekke av eget budsjett. Dette gjelder bl.a. opprettholdelse av utstillingsteknikk 
og belysning, maskinpark for hagene og utstyr til laboratoriene. Andre behov må dekkes fra 
Eiendomsavdelingens budsjett som f.eks. vedlikehold av HS10, plantehuset og ny konserveringslab. 
Andre større behov er avhengig av egne bevilgninger fra departementet, som f.eks. rehabilitering av 
kulturhistorisk museum (HS10) og flytting av samlingsavdelingen til realfagbygget. 
 
De siste årene er følgene tall registrert for UMs Investeringer og Avskrivinger: 
 
Tabell 10. Investeringer og avskrivinger 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Investeringer Inkludert 
Utstillingsprosjekt 2 785 5 495 24 662 8 479 7 272 

Avskrivinger 1 960 2 540 3 951 7 231 6 968 
 
De høye tallene rundt 2019 gjelder investeringer i forbindelse med Utstillingsprosjektet som var 
finansiert av øremerkede midler – egen bevilgning fra departementet. I etterkant av høye 
investeringer får vi nødvendigvis høye avskrivinger. Ideelt sett skal investeringer være minst like høye 
som avskrivinger for at vi ikke skal «bygge ned» virksomheten. 
 
Det blir etter hvert nødvendig å erstatte AV/IT-teknisk utstyr i utstillingene i MP3. Det gjelder spesielt 
mediespillere og prosjektører. Operativsystem lever så lenge hardware er kompatibelt. Det er 
problem med styringssystemet/SD-anlegget som skal styre eksisterende lysanlegg og AV/IT-utstyr. 
Her er en risiko for at et investeringsbehov oppstår, eller at det vil komme stadige servicekostnader 
for å opprettholde stabil drift av styringssystem. Også mikroskopparken og annet dyrere 
laboratorieutstyr krever høye servicekostnader. 
 
Universitetsmuseet har høsten 2021 beregnet følgende investeringsbehov de neste 4 årene. 
 

2022 2023 2024 2025 
4 000 4 200 4 600 4 600 
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Vi arbeider videre med å kartlegge og tallfeste et mest mulig realistisk investeringsbehov. I 
sammenstillingstabellen er det lagt inn foreløpige tall da det vil være et kontinuerlig 
investeringsbehov ved UM. 
 
Tabell 11. Prognose Investering foreløpig 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
4 272 4 000 4 600 4 800 4 944 5 092 5 245 5 402 5 565 5 731 

 
 

LØNNSKOSTNADER 
 
Prognose for lønn viser hvordan utviklingen blir med en lønnsvekst på 3% pr år og at arbeidsgivers 
pensjonspremie er 9% til og med 2023 og vil øke til 13% i 2024. Vi har lagt til grunn følgende 
forutsetninger i lønnsbudsjettet.  
 

 Alle vitenskapelige som går av i perioden replasseres med unntak av en vitenskapelig stilling i 
kunsthistorie da den allerede er erstattet. 

 To vitenskapelige stillinger som p.t. ikke er besatt blir lagt inn i lønnsbudsjett fra hhv. 2024 og 
2025. 

 Alle teknisk og administrative stillinger samsvarer med nåværende bemanningsplan. 
 Flere personer er engasjert i Prosjekt Sikre Samlinger. Fire av disse stillingene regner 

Universitetsmuseet å videreføre som faste stillinger og er lagt inn i lønnsbudsjettet. Resten 
av stillinger er tatt ut fra 2024. 

 Lønnsbudsjett inkluderer også ulempetillegg, sesongarbeidere og timebasert 
skoleundervisning. 

 
Tabell 12. Prognose lønnskostnader 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
103 151 109 875 108 933 116 323 116 985 121 722 126 136 130 401 134 313 138 420 

 
 

DRIFTSKOSTNADER 
UM har mange typer driftskostnader. Det er kostnader til dekning av løpende utgifter knyttet til å ha 
en arbeidsplass med ansatte, som IT-kostnader, kopimaskiner, telefoni og mobiltelefonabonnent, 
møtekostnader, HMS, lisenser, abonnement, kontingenter, papir og annet kontorrekvisita, samt til 
reiser og kurs. I tillegg kommer driftsutgifter til forskningsaktivitet, inkludert laboratoriedrift, det 
løper utgifter til samlingsforvaltningen av ulikt slag, samt ulike driftskostnader til 
formidlingsaktiviteter som internettsider, sosiale medier, publikasjoner og utstillinger. 

Tabell 13. Prognose driftskostnader for perioden frem til 2030 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
6 900 6 300 7 500 7 725 7 957 8 195 8 441 8 695 8 955 9 224 

 

OPPSUMMERING 
Når vi sammenstiller prognosene for inntektene og kostnadene, gir dette et bilde av en økonomisk 
situasjon for Universitetsmuseet som ikke er bærekraftig; akkumulert underskudd i 2030 vil være 250 
mill. Gitt de premissene som er lagt til grunn på inntektssiden vil vi ikke kunne opprettholde en 
aktivitet av det omfanget som er skissert. 
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Tabell 14. Langtidsprognose Universitetsmuseet. Inntekter og kostnader. 

 

 
I det videre arbeidet vil vi derfor se nærmere på hvilke handlingsrom museet har for å redusere 
kostnadene og hvilke konsekvenser det vil kunne får for den faglige aktiviteten.  

Husleie og lønn er de største kostnadsområdene ved museet. Museumsledelsen vil gå i dialog med 
universitetsledelsen for å se på hvordan vi kan komme frem til en husleieordning som er håndterbar 
for museets økonomi. Når det gjelder lønnskostnadene vil museet ha avganger i 14 årsverk i 
perioden frem til 2030, noe som gir et potensielt handlingsrom. Dersom vi ikke foretar de 
reansettelsene som ble lagt til grunn i langtidsprognosen gir det en akkumulert kostnadsreduksjon på 
19 mill i 2030, men underskuddet vil fortsatt være 15 mill. Manglende tilsettinger i nøkkelstillinger vil 
imidlertid kunne ha flere negative konsekvenser for museet. Det må derfor gjøres grundige 
vurderinger om nødvendige prioriteringer. 

Videre må det jobbes aktivt med å øke inntektene til museet i både BOA-aktiviteten og andre 
inntekter.  

UM vil jobbe videre med disse spørsmålene og kommer tilbake til styret i september der vi vil 
skissere en plan for videre tiltak med mål om en bærekraftig økonomisk situasjon samtidig som UMs 
samfunnsansvar blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 

 


