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Nøkkeltall

• 13 avdelinger og 19 besøks-steder fordelt på 12 kommuner

• Ca. 50 årsverk

• Ca. 15 årsverk med bidrag fra frivillige i 2020

• Ca. 55 mill i omsetning 2020, positivt driftsresultat

• 140 000 gjenstander

• 244 bygninger

• 270 000 fotos

• 12 kulturlandskap på totalt 772 dekar

• 110.000 besøkende i 2019 (siste normalår) – 39.000 i 2020





TUSEN TAKK!





Vi har tatt grep

1) UTFORDRINGENE LIGGER BAK OSS 

2) EGENKAPITAL ER GJENOPPBYGGET 

3) VI HAR ORDEN PÅ ØKONOMIEN





Driftsmodell

• 17 eiere/eierstiftelser – eier bygninger, grunn og gjenstander

• Buskerudmuseet og eierne har inngått leie- og driftsavtaler

• Buskerudmuseet forvalter og drifter, men eier ingenting

• 18 venneforeninger

• Høy kompleksitet





Økonomi (2021-tall)

• Staten (ved KUD) yter tilskudd tilsvarende ca. 25 millioner

• Fylkeskommunen yter tilskudd tilsvarende ca. 13 millioner

• Kommunene yter tilskudd tilsvarende ca.  5.7 millioner

• Overføring fra Norsk Jernbanemuseum 4.5 millioner (Krøderbanen)

• Egeninntekter/salgsinntekter 5.6 millioner





«Engasjerte, skapende, 
inkluderende og stolte»

• Strategi 2020-2024 vedtatt i desember 2020

• Fem fokusområder: Forvaltning, bygningsvern, formidling, marked og 
organisasjonsutvikling

• Handlingsplanen rullerer hvert år

• Visjon: Bevare – begeistre – berike – lett å like

• Mål: En organisasjon som i fellesskap ivaretar og utvikler i kraft av 
samfunnsoppdraget





2022 og åra fremover

• Ytterligere konsolidering og fornying i Buskerudmuseet
• Styrking av staben ved en markeds- og kommunikasjonsressurs
• Målsetting om «Museene ut til folket» 
• Registrering og digitalisering av samlingene, digital formidling
• Bygge opp intern kompetanse ifht forskning
• Bygningsvern og vedlikehold av bygninger
• Generasjonsskifte og fornying av kompetanse
• Frivillighet







Portåsen - Wildenveys rike

• Etablert i august 2010. Tre årsverk, samt sesongarbeidere og frivillige

• Kultur møter natur – litteratur, musikk og kunst møter skog, hage og 
landbruk

• Ordet i fokus gjennom konserter, utstillinger, aktiviteter og 
arrangementer. Flettet sammen av en grønn tråd





Portåsen - Wildenveys rike

Program i 2022

• Konserter med artister og låtskrivere som er gode med ord

• Satsning på formidling for barn og unge

• Grønn litteratur


