NORGES IDRETTSHØGSKOLE
Administrerende direktør

10. mars 2022

Sak 07/22: Årsrapport 2021-2022 og årsregnskap 2021
1

Innledning

I saken presenteres årsrapport, årsregnskap og budsjettrapport for 2021.
Årsregnskapet gir et dekkende bilde av driften, og er avlagt i samsvar med reglene i de statlige
regnskapsstandardene og i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten. Etter avregning av
bevilgningsfinansiert virksomhet viser regnskapet et resultat på 0 kroner. Riksrevisjonen er ekstern
revisor og bekrefter årsregnskapet for NIH.
Regnskapet er avsluttet med et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på 6,1 mill. kroner. Høgskolen
har høyere lønnskostnader, som kan henføres til BOA virksomheten. Driftskostnader ekskl. avskrivninger
er lavere enn budsjettert på grunn av lavere aktivitet under koronaperioden.
Salgs- og leieinntekter er 4 mill. kr. lavere enn budsjettert, hvilket først og fremst skyldes svikt i
utleievirksomheten på grunn av at høgskolens idrettsanlegg har vært «koronastengt» store deler av 2021.
Avskrivningene er 55,2 mill. kr. høyere enn budsjettert, hvilket skyldes korrigering av feil i tidligere år (for
lite avskrevet tidligere).
Bokført inntekt er 57,1 mill. kr. høyere enn budsjettert, mens driftskostnader inkl. avskrivninger er 51 mill.
kr. høyere enn budsjettert.
Resultat av periodens aktivitet før avregning viser et overskudd på 5,8 mill. kr. Etter avregning av
bevilgningsfinansiert virksomhet viser regnskapet et resultat på 0 kroner.
NIH har de senere årene fått en strammere økonomi etter år med effektiviseringskutt, bortfall av
leieinntekter fra Forsvarets høyskole, et omfattende rehabiliteringsprosjekt og koronaepidemien.
Pandemien medførte at inntekt fra utleie sank drastisk.
Høgskolen har likevel oppnådd et bedre økonomisk resultat enn budsjettert fordi kostnadene er lavere
enn forventet. Kostnadene øker betydelig fra 2022, først og fremst fordi eierskap og drift av NIHs bygg
overføres til Statsbygg, hvilket medfører en husleie som er adskillig høyere enn hva høgskolen sparer
som følge av at vedlikeholdsansvar for byggene overføres. I tillegg forventer høgskolen økende
kostnader knyttet til digitalisering og fellessatsinger i sektoren, dvs. kostnader knyttet til systemer,
lisenser, konsulenttjenester og deltakelse i fellesprosjekter. I tillegg har høgskolen nå mye høyere
energikostnader enn forventet, fordi prisene har økt mye og fordi de nye energibrønnene ikke virker som
de skal.
NIH vil ikke klare å omstille virksomheten tidsnok til å få balanse i regnskapet i 2022. Høgskolen er
imidlertid i gang med å gjennomgå virksomheten med tanke på å redusere kostnadene til et nivå som
gjør at høgskolen driver med overskudd fra og med 2023.
Årsrapporten 2021-2022 inneholder også budsjett for 2022.
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Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2021, inkludert ledelseskommentarer og noter
som vedlagt.
2. Styret slutter seg til styrets beretning.
3. Styret vedtar Årsrapport 2020-2021 slik den er lagt frem.
4. Styret tar budsjettrapport for 2020 til etterretning.
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Årsrapport

Kunnskapsdepartementet (KD) ber om at regnskapet skal følges av ledelseskommentarer
undertegnet av hele styret. I tillegg skal årsrapporten 2021-2022 innbefatte styrets beretning
som skal inneholde:
•

Styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for
2021

•

Kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på
oppnådde resultater

•

Overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for 2022

•

Styrets overordnede vurdering av institusjonens muligheter og utfordringer fremover

Årsrapporten følger oppsettet som følger av rapporteringskravene fra KD som har følgende
struktur:

I

Styrets beretning

II

Introduksjon til virksomheten og hovedtall

III Årets aktiviteter og resultater
IV Styring og kontroll i virksomheten
V

Vurdering av framtidsutsikter

VI Årsregnskap

Utkast til årsrapport med styrets beretning følger som vedlegg 1.
Utkast til årsregnskap med ledelseskommentarer ligger i vedlegg 1.
Budsjettrapport pr. 31.12.2021 følger som vedlegg 2.
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Resultatregnskap for 2021

Vedlegg 1 innbefatter årsregnskapet for 2021 med resultat- og balanseregnskap, kontantstrømsanalyse
og noter til regnskapet. Rapporteringen er utarbeidet i henhold til KDs regnskapsmal og statlig
regnskapsstandard.

3.1
Årsresultat
Virksomheten i 2021 har resultert i et positivt driftsresultat på 5,8 mill. kroner, mot et negativt resultat på 0,4 mill. kroner i 2020.
Inntekts- og kostnadsutviklingen omtales nedenfor, hvor regnskap sammenlignes med budsjett.
Etter avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet med 5,8 mill. kroner viser regnskapet et nullresultat.
Virksomhetskapitalen er 5,6 mill. kr. Av dette er 1,5 mill. kroner knyttet til instituttene.

31.12.2021
Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Inntekt fra gebyrer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

3.2

31.12.2020

308 049
32 207
0
18 032
72
358 360

278 883
26 701
0
18 365
73
324 022

202 870
92 213

352 546

202 737
66 933
0
54 666
324 336

5 814

-314

0
57 463

Inntekts- og kostnadsutvikling mot budsjett

Regnskapet er avsluttet med et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på 6,1 mill. kroner.
Høgskolen har høyere lønnskostnader, som kan henføres til BOA virksomheten, mens driftskostnadene
er lavere enn budsjettert på grunn av lavere aktivitet under koronaperioden.
Salgs- og leieinntekter er 4 mill. kr. lavere enn budsjettert, hvilket først og fremst skyldes svikt i
utleievirksomheten på grunn av at høgskolens idrettsanlegg har vært «koronastengt» store deler av 2021.
Avskrivningene er 55,2 mill. kr. høyere enn budsjettert, hvilket skyldes korrigering av feil i tidligere år (for
lite avskrevet tidligere).
Totalt sett, er bokført inntekt 57,1 mill. kr. høyere enn budsjettert, mens driftskostnader inkl. avskrivninger
er 51 mill. kr. høyere enn budsjettert. De store avvikene skyldes nevnte korrigering av avskrivninger.
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Budsjett for
2021

Regnskap pr
31.12.2021

Regnskap pr
31.12.2020

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra gebyrer
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

249 558
0
29 660
22 029
0
301 247

308 049
0
32 207
18 032
72
358 360

278 883
0
26 701
18 365
73
324 022

Driftskostnader
Varekostnader
Lønn og sosiale kostnader
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

0
199 051
37 000
0
65 526
301 577

0
202 870
92 213
0
57 463
352 546

0
202 737
66 933
0
54 666
324 336

-330

5 814

-314

0
0
0

90
124
-35

59
158
-99

Resultat av periodens aktiviteter

-330

5 779

-413

Avregninger
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Tilført annen opptjent virksomhetskapital
Sum avregninger

330
0
330

-5 779
0
-5 779

413
0
413

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader

3.3
Avsetninger for forpliktelser – bevilgningsfinansiert virksomhet
Det er foretatt interne avsetninger til prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet.
Disse avsetningene kan ikke bidra til å generere overskudd/tilføres virksomhetskapitalen, og må derfor
avregnes ved periodeslutt.

5

Del I: Innte ktsførte be vilgninge r
Kunnskapsdepartementet
Konkrete påbegynte, ikke fullførte driftsoppgaver
Annuumsmidler
Påbegynte oppgaver utgift i 2022
Ordinær drift
Periodens avregninger
SUM konkrete påbegynte, ikke fullførte driftsoppgaver
Vedtatte, ikke igangsatte driftsoppgaver
Oppgave 1
Oppgave 2
Oppgave 3

Avsetning pr.
31.12.2021

Avsetning pr.
31.12.2020

Endring i
pe riode n

1 938
160
-6 828

2 608
1 281
-1 797
0
2 093

-4 730

670
1 121
5 031
0
6 822

0
0
0

2 935
0
0

-2 935
0
0

0
0

0
2 935

0
-2 935

250
700
159

0
0
0

250
700
159

Andre oppgaver1)
SUM vedtatte, ikke igangsatte investeringsprosjekter
Påbegynte investeringsprosjekter
Miljøstasjon
Oppgave 2
Oppgave 3

0
1 109

0
0

0
1 109

3 881
0
0

4 140
0
0

-259
0
0

Andre oppgaver1)
SUM påbegynte investeringsprosjekter
Andre formål
Svømmeskolen
Partnerskap i lærerutdanningen
Praksis i lærerutdanning

0
3 881

0
4 140

0
-259

965
525
527

974
0
0

-9
525
527

Andre formål1)
SUM andre formål
Sum Kunnskapsde parte me nte t

0
2 017
9 099

0
974
3 319

0
1 043
5 779

0

0

0

9 099

3 319

5 779

Andre oppgaver1)
SUM vedtatte, ikke igangsatte driftsoppgaver
Vedtatte, ik ke igangsatte investeringsprosjek ter
Forbedring av intranett
Kjøp av nye servere
Kjøp av møbler

Sum andre de parte me nte r og fiansie ringskilde r
(ne ttobudsje tte rte )
Tilført fra annen virksomhetskapital
Resultatført e ndring av avsatt ande l av tilskudd til
bidrags- og bevilgningsfinansie rt aktivite t

0

5 779

Netto er resultatført avsetning fra bevilgningsfinansiert (BFV) virksomhet økt med 5,8 mill. kroner, til 9,1
mill. kroner. Dette tilsvarer årets resultat. Avsetning til påbegynte investeringsprosjekter reduseres fra 4,1
mill. kroner ved årsskiftet, til 3,9 mill. kroner, mens avsetning til styrevedtatte ikke påbegynte
investeringsprosjekter øker til 1,1 mill. kr.
I tillegg til avsetning av mottatte inntektsførte midler, har NIH mottatt midler som ennå ikke er inntektsført.
NIH har balanseført til sammen 30,1 mill. kroner i bidrag og bevilgninger som ikke er resultatført. Se
nedenstående tabeller.
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Del II: Ikke innte ktsførte tilskudd, bidrag og gaver:
Avsetning pr.
31.12.2021

Avsetning pr.
31.12.2020

Endring i
pe riode n

Statlige etater (unntatt NFR og RFF)
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål

6 029
0

9 238
0

-3 209
0

Tiltak/oppgave/formål 1)
Sum andre statlige e tate r (unntatt NFR og RFF)

0
6 029

0
9 238

0
-3 209

Norges forskningsråd
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål

4 421
0

3 604
0

816
0

Tiltak/oppgave/formål 1)
Sum Norges forskningsråd

0
4 421

0
3 604

0
816

Andre bidragsytere
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner og stiftelser
Næringsliv og private bidragsytere
Øvrige andre bidragsytere
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning
EU tilskudd/tildeling til undervisning og andre formål

0
13 308
1 814
1 451
240
-53

0
15 587
1 289
1 329
-1 404
-60

0
-2 279
525
122
1 643
7

Sum andre bidrag2)

16 760

16 741

19

Andre tilskudd og overføringer3)
Sum andre bidrag, tilskudd og overføringer

0
16 760

0
16 741

0
19

Sum ikke innte ktsførte tilskudd og bidrag

27 210

29 583

-2 373

Sum ikke innte ktsførte tilskudd og overføringe r

27 210

29 583

-2 373

Del III: Ikke inntektsførte bevilgninger (utsatt innte ktsføring)
Forplikte lse
Forplikte lse
pr. 31.12.2021 pr. 31.12.2020

Endring i
pe riode n

Kunnskapsdepartementet
Driftsoppgaver - unntatt investeringsformål

Ubruk te midler til pandemitiltak tilbak ebetales i 2022
Sum tildelinger til driftsoppgaver

240

0

240

240

0

240

Ombygging av bibliotek - Gjennstående arbeid
Sum investeringsformål

2 644

13 329

-10 686

2 644

13 329

-10 686

Sum Kunnskapsdepartementet

2 884

13 329

-10 446

Investeringsformål

Samlet sett har høgskolen avsetninger til investeringer tilsvarende 3% av samlet bevilgning, mens
avsetninger til andre formål utgjør 2% av samlet bevilgning.
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Likviditet

NIH har god likviditet med 95 mill. kroner som bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank pr.
31.12.2021 (93 mill. kroner pr. samme tid i fjor).
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Balanseregnskap 2021

NIH eier sine bygninger og anlegg selv, og disse utgjør hoveddelen av høyskolens balanse. Pr.
31.12.2021 er balansen på vel 1 277 mill. kroner. Våre eiendeler består i hovedsak av varige driftsmidler
(1 163 mill. kroner) og bankinnskudd (95 mill. kroner). Dette er i hovedsak finansiert ved
egenkapital/statens kapital (1 163 mill.) og kortsiktig gjeld (97 mill. kr.)
Sammenlignet med balansen pr. 31.12.2020 reduseres NIHs eiendeler med 27 mill. kr. i perioden, fra
1 304 mill. kr. til 1 277 mill. kr. Bokført verdi av anleggsmidler reduseres med 40 mill. kr. (avskrivninger),
mens omløpsmidler øker med 13,6 mill. kr. Endring i omløpsmidler kan først og fremst forklares ved
periodisering av husleie til Statsbygg for 1. kvartal 2022.
SUM kapital og gjeld reduseres med 27 mill. kr., fordi bygg/anlegg avskrives, avregnet
bevilgningsfinansiert virks. øker med driftsresultat -21 og ikke inntektsført bevilgning som reduseres
fordi prosjekt ombygging av biblioteket snart er fullført. Kortsiktig gjeld øker med 18,3 mill. kr., først og
fremst fordi leverandørgjeldenøker (husleie Statsbygg). I tillegg øker påløpte kostnader, skyldig lønn og
annen kortsiktig gjeld.

31.12.2021 31.12.2020
EIENDELER
A. Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
B. Omløpsmidler
Beholdning av varer og driftsmateriell
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler drift

107
1 162 543
0
1 162 650

327
1 202 996
0
1 203 322

0
19 488
94 899
114 387

0
7 803
92 963
100 765

1 277 037

1 304 088

31.12.2021

31.12.2020

STATENS KAPITAL OG GJELD
C. Statens kapital
Virksomhetskapital
Avregninger
Utsatt inntektsføring av bevilgning
Sum statens kapital
D. Gjeld
Avsetning for langsiktige forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
SUM gjeld
Sum statens kapital og gjeld

5 592
9 099
1 165 534
1 180 225

5 592
3 319
1 216 652
1 225 563

0
0
96 813
96 813

0
0
78 524
78 524

1 277 037

1 304 088
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Vedlegg:
1. Årsrapport 2021-2022
2. Budsjettrapport 2021
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I. Styrets beretning

Styrets arbeid
I 2021 har styret gjennomført sju styremøter, de fleste
digitale pga. pandemien. Totalt har styret behandlet 79
drøftings- og orienteringssaker.
Blant de viktigste sakene har vært:
• Kvalitetssystemet for utdanning i forbindelse med
NOKUT-tilsynet
• Utvikling av virksomhetsplan i tråd med ny strategisk
plan 2021-2025
• Vurderinger av selvforvaltning kontra husleieordningog
konsekvenser for NIH
• Oppfølging av studentene gjennom pandemien
• Rammebetingelsene for NIH som følge av
overføringen til Statsbygg
I juli 2021 besluttet regjeringen at NIH innlemmes i Statens
husleieordning fra januar 2022. Dette har store
økonomiske og organisatoriske konsekvenser. Statsbudsjettet 2022 innebar et markant svekket økonomisk
handlingsrom for NIH. Husleiekostnaden overstiger langtde
kostnadsbesparelser institusjonen har ved at Stats- bygg
overtar forvaltningsansvaret. Høyskolen har en svært
ressurskrevende campus, og drift og vedlikehold av alle
våre anlegg forblir NIHs ansvar.
Koronapandemien har også i 2021 satt sitt preg på
høgskolens aktiviteter og medført endring eller
omlegging av aktiviteter. NIH har så godt det lar seg gjøre
innenfor en pandemi fulgt opp prioriterte oppgaver iht.
tildelingsbrevet for 2021.
Det ble i slutten av 2021 gjennomført en vellykket
beredskapsøvelse i form av en praktisk orientert spilløvelse, der høyskolen fikk testet sine evner til å håndtere
kritiske hendelser av truende karakter. Det legges opp tilå
gjennomføre en slik beredskapsøvelse årlig.
Fra august 2021 fikk NIH ny ledelse; nytt styre, gjenvalgt
rektorat og nyansatt direktør. Det ble i september
arrangert et oppstartseminar for styrets medlemmer

med fokus på styrets rolle i virksomheten, samt gjen-sidig
forventningsavklaring.

Viktige aktiviteter og resultater i 2021Utdanning
NIH er et attraktivt studiested med svært gode søkertall.
NIH jobber aktivt med å utvikle studieporteføljen og har
ambisjoner om tettere samarbeid med arbeidslivet og mer
praksis i studiene. For 2021 var det en nedgang i søkere på
ca. 12 %. Trolig har dette sammenheng med engenerell
nedgang i søknader til idrettsstudier generelt, men NIH
følger likevel utviklingen tett. Samtidig er det gledelig å
registrere at en ny 5-årig master innen kroppsøving hadde
en økning på 10 % sammenlignet med tidligere 3-årig tilbud
innen faglærer kroppsøving.
• NIH har svært god søking til studiene og høy inntaks-kvalitet. Høgskolen er svært fornøyd med at vi i 2021
hadde 4,59 førstevalgsøkere i snitt på grunnstudiene.
• Dokumentasjon for NOKUT-tilsynet i april er levert, og
kvalitetssystemet fikk godkjenning av NOKUTS styre i
oktober.
• Det systematiske kvalitetsarbeidet er dokumentert og
det er tatt i bruk nye digitale verktøy for å sikre både
dokumentasjon og transparens. Implementer-ing av
endringene i revidert kvalitetssystem er gjennomført
og kjent i organisasjonen.
• NIH-studenter er ifølge Studiebarometeret 2021
tilfreds med studieprogrammet de er tilknyttet. På
overordnet tilfredshet scorer NIH i snitt 4,1 på en
skala fra 1 til 5.
• Det har vært samarbeid med arbeidslivet i utviklingenav
nye studieprogram, og det er innført praksis og
utveksling i alle eksisterende utdanningsløp.
• I 2021 startet NIH en 5-årig lærerutdanning i praktiskeog
estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag.
Høgskolen er også med på en felles nordisk mastergrad i
friluftsliv (Nordic Master in

Norges idrettshøgskole
nih.no
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Billedtekst?

Friluftsliv Studies) som hadde oppstart høsten 2020.
Samlet er dette en god videreutvikling av NIHs
masterportefølje.
• NIH utviklet i 2021 et kurstilbud innen UH-pedagogisk
basiskompetanse i samarbeid med Kunsthøgskolen i
Oslo. «Utviklingsprogram for pedagogisk basis• kompetanse» er først og fremst et tilbud til ansatte som
ved ansettelse ikke har forskriftsfestet formell
kompetanse, men er også åpent for andre.
• NIH fikk godkjent to søknader av HK-DIR/DIKU innen
fleksible digitale utdanninger, og har utviklet og
igangsatt dette i 2021.
Forskning
NIH driver forskning av høy kvalitet innen ett bredt spekter
av fagområder om idrett og fysisk aktivitet, skole, samfunn
og folkehelse. Høgskolen har høy forskingsproduksjon pr.
vitenskapelig ansatt sammenlignet med resten av
universitets- og høgskolesektoren, høy produksjon av
doktorgrader og betydelig ekstern finansiering av forskning.
Høgskolen tar i stor grad et nasjonalt fagansvar for
undervisning og forskning innen idretts- og kroppsøvingsfaget. Dette gjøres gjennom ulike fora, og i
kontinuerlig samarbeid mellom NIH og andre institusjoner
medutdanning innen idrett og kroppsøving.
NIH forvalter og utvikler kunnskap som er viktig innen ulike
samfunnsområder. Vi har tett samarbeid med bl.a.
idrettsbevegelsen, skolen, helsesektoren, forsvaret,
bistandsorganisasjoner og treningsbransjen. Vi arbeider
også systematisk med å formidle kompetanse og
forskningsresultater bredt gjennom media og andre
kanaler.
Antall publikasjonspoeng pr UFF årsverk var 2,37 i 2019 og
2,4 i 2020. Tallene for 2021 er ikke klare ennå, men sålangt
ser det ut til at NIH får en viss nedgang til 2,2
publikasjonspoeng pr. UFF årsverk.
NIH sin forskningsvirksomhet er høyt rangert internasjonalt.
NIH får god vurdering på mål relatert til forsking i den
europeiske rangeringen EU- multirank. I Shanghai
rangeringen av universiteter innen kategorien sport
science, er NIH vurdert som nr. to av mer enn 300
universiteter i verden.
NIH har mange doktorgradsstudenter, og har over tid hatt
god gjennomstrømming. I studieåret 2020/-21 hadde NIH
60 ph.d.- studenter i programmet, og 26 av disse var
finansierte med eksterne midler.
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I 2021 ble det avlagt 11 dr. grader, det samme som
institusjonen hadde i 2020. Gjennomføringstiden for NIHs
ph.d.-studenter ligger normalt over nivået nasjonalt, men
for 2021 liggervi under. Det skyldes at nær halvdelen av
doktorandenehadde forsinkelser på grunn av pandemien,
lange sykdomsfravær og/eller at de har jobb ved siden av
studiet.
Ekstern finansiering av forskning utgjør om lag 10 % av
budsjettet til NIH.
I tillegg til kjerneoppgavene, bidrar NIH til det samlede
tilbud av infrastruktur/anlegg for organisert fysisk aktivitet
ved at våre anlegg er tilgjengelig for eksterne brukere sju
dager i uken fra morgen til kveld. Gjennom pandemien har
anleggene i perioder vært helt eller delvisstengt.
Prioriteringer framover
I 2022 starter et arbeid med å evaluere NIHs helhetlige
studieportefølje. Som et forprosjekt vil vi se på en
ressursberegningsmodell for de ulike studiene. Igangsetting av revidert master i idrettsvitenskap til tre
selvstendige masterprogram vil kreve mye ressurser.
NIH vil prioritere å opprettholde den høye produksjonenog
fremme kvalitet og utvikling i forskning og forskerutdanning. Viktige tiltak i 2022 blir:
• Utvikle tverrfaglige forskningsprosjekter
• Etablere formaliserte samarbeidsavtaler med andre
forskningsinstitusjoner internasjonalt
• Fortsatt satsing på å få fram flere gode søknadertil
EU, NFR og andre kilder for å sikre vekst i den
eksternt finansierte forskingsvirksomheten
• Fortsatt prioritere tiltak som skal sikre at alle
forskingsprosjekter oppfyller forskningsetiske krav og
krav til personvern

Oslo, 10. mars 2022
Styret ved Norges idrettshøgskole

Grethe Ingeborg Nykkelmo

Lars Tore Ronglan
(styreleder/rektor)

Johnny Berre

Øyvind Sandbakk

Aage Radmann

Tora Husum Kristensen

Per Nilsson

Siv Gjesdal

Aurora Lie Bredesen

Marcela Montserat Fonseca Bustos

Oddbjørn Klomsten Andersen
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2. Introduksjon til virksomheten
og hovedtall
Norges idrettshøgskole ble opprettet i 1968 som statlig
vitenskapelig høyskole og er underlagt Kunnskaps-departementet. NIH har som vitenskapelig høgskole, innenfor sitt
fagområde, samme autonomi som et universitet
(spesialisert universitet). Styret er høgskolens øverste
organ. NIH har delt ledelse, med valgt rektor som
styreleder og ansatt administrerende direktør på åremål.

Rektor velges på åremål for fire år. Høyskolens øverste
ledelse består av rektor, prorektor, og administrerende
direktør. Administrerende direktør er leder for de administrative funksjonene og er ansatt på åremål for seks år.
Styret har delegert viktige deler av styringen til Studieutvalget (SU) og Komité for forskerutdanning (KFU).
Studieutvalget ledes av prorektor.

NIH er Norges fremste utdannings- og forskningsinstitusjon i idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å
drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et
bredt teoretisk og aktivitetsrettet idrettsvitenskapelig
område. Aktivitetsfeltet rommer bredde- og toppidrett,
kroppsøving, friluftsliv, samt andre varianter av
organisert og selvorganisert bevegelsesaktivitet. NIH har
en flerfaglig tilnærming til undervisning og forskning på
mennesker i bevegelse, inkludert barn, unge, voksne, eldre
og mennesker med funksjonsnedsettelser.

Det vitenskapelige personalet er organisert i fire institutter,
som driver utdanning, forskning og formidling innen sine
respektive fagfelt. I tillegg har høgskolen to eksternt
finansierte forskningssentre, som organisatorisk ligger
under hvert sitt institutt.

NIHs utdanninger og forskningsvirksomhet har stor
samfunnsmessig relevans. Flerfaglig kunnskap om idrettog
mennesker i bevegelse fremmer forståelse av den
betydningen bevegelse kan ha for danning, læring og
utvikling hos enkeltpersoner. Fysisk aktivitet og bevegelse
kan gi næring til glede, mestring og inkludering i skole,
arbeid og fritid. Kunnskap om betydning av fysisk aktivitet
for helse og livskvalitet øker, og utgjør en kunnskapsbase
for fremtidsrettet helsepolitikk. Forskningsbasert kunnskap
om prestasjonsutvikling ligger til grunn for en forsvarlig og
fremgangsrik toppidrett.
Studier av idrett som kulturfenomen utdyper vår
forståelse av det mangfoldige samfunnet vi er en del av.
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Instituttene ledes av en instituttleder som ansettes i fireårig
åremålsstilling. Instituttledere inngår i faglig ledergruppe
(FL), et rådgivende organ for rektor. Hvert institutt har også
en kontorsjef som ivaretar administrative oppgaver på
instituttet. I det operative administrative arbeidet er
kontorsjef bindeledd mellom instituttet og de
administrative avdelingene.
Instituttene har delegert budsjettansvar (lønns- og
driftskostnader). Budsjettet tildeles som en ramme,
beregnet dels ut fra vedtatt bemanning, virksomhetens
egenart og dels oppnådde resultater siste år (resultatbasert tildeling).
Hvert av forskningssentrene har en ansatt senterledermed
egne administrative ressurser.

Den teknisk administrative virksomheten er organisert i
seks fagavdelinger. Avdelingene ledes av en fast ansatt
avdelingsleder. Avdelingslederne inngår i administrativ
ledergruppe (AL), et rådgivende organ for administrerende
direktør.

NIH har hele sin virksomhet lokalisert i bygg vedSognsvann i
Oslo.

NIHs organisasjon

Norges idrettshøgskole
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NIH som utdanningsinstitusjon
Det var totalt 4,59 kvalifiserte førstevalgsøkere til NIH
gjennom det nasjonale Samordna opptak i 2021, og viserat
NIH er en svært attraktiv utdanningsinstitusjon. Det erogså
gode søkertall til NIH sine mastergrader. Høgskolenhadde
høsten 2021 totalt 1 231 studenter, hvorav 48,7 % var
kvinnelige studenter.

NIH som forskningsinstitusjon
NIH har en omfattende og internasjonal forskningsvirksomhet. Forskningen dekker bredden i det vitenskapelige
feltet med både samfunnsvitenskapelige,humanistiske,
naturvitenskapelige og medisinske perspektiv. For
planperioden 2021 – 2025 har NIH valgt åprioritere
tverrfaglige forskningsprosjekter.

Kvalitetssystemet for undervisning ved NIH hadde tilsynfra
NOKUT i 2021, og ble godkjent i NOKUTS styremøte i
oktober 2021. Komiteen viste til at institusjonen har et godt
gjennomarbeidet kvalitetssystem, og at det er god
sammenheng mellom kvalitetssystemet og høgskolens
virksomhetsstrategi. Kvalitetssystemet er godt forankretpå
alle nivå i organisasjonen.

NIH har i 2021 totalt 128 årsverk i undervisnings- og
forskerstillinger. Angående forskningsproduksjon, har vi
ennå ikke de endelige tallene, men foreløpige tall viser at
produksjonen vil være noe lavere enn i 2020, anslagsvis 2,2
publikasjonspoeng pr. faglig årsverk. I 2020 hadde NIH 2,4
publiseringspoeng pr faglig ansatt, og tilsvarende tall for
2019 var 2,37.

NIH arbeider målrettet med undervisningskvalitet, og haret
eget læringssenter for å fremme innovativ læring og ny
undervisningsteknologi. Hvert år lyses det ut
satsningsmidler til utvikling av studiekvaliteten, med særlig
fokus på undervisningsteknologi og studentaktiv læring. I
2021 ble det tildelt midler til ett nytt prosjekt.
Store deler av undervisningen har vært digital i 2021 med
omfattende bruk av digitale verktøy og nye lærings- former.
Med ekstraordinære midler fra Kunnskapsdepartementet
har det også i større grad vært brukt lærings- assistenter.

Andel publiseringer i “Open access” har økt jevnt de senere
år, og for 2021 forventer vi at den vil ligge på om lag 40 %
av alle publiseringer (gullstandard eller hybrid).NIH har til
nå hatt et felles Open Access fond som dekker
publiseringsavgiften ved åpen publisering i gullstandard
tidsskrifter, men denne ordningen avskaffes fra 2022 på
grunn av trang økonomi.

Gjennomstrømningen for bachelor og master har vært
god, til tross for at det har vært et krevende år. 65 % av
bachelorstudentene og 75 % av masterstudentene har
gjennomført på normert tid. Dette er den høyeste
gjennomføringsgraden siden disse målingene startet.

Den eksternt finansierte forskningsaktiviteten har ligget
lavt de siste to årene, men økte fra 25 mill. i 2020, til 27,4
mill. kr. i 2021. NIH har de siste årene økt administrative
ressurser til utvikling av søknader, og da særlig søknadertil
EU og NFR. Antall søknader har økt betydelig fra år til år.
Suksessraten, dvs. andel av søknader som resulterer i
kontrakt, øker. På grunnlag av inngåtte kontrakter og
instituttenes forventninger, budsjetterer NIH med en vekst
på 9 mill. kr. til 36,7 mill. kr. i 2022.

Hovedtall
Antall årsverk
Antall registrerte studenter

8

228
1 135

Totale inntekter i mill kr.

292

Total tildeling fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer i mill kr.

246
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2021
Fagseksjoner

Bidragsprosjekter

Oppdragsprosjekter

2020
SUM

Andel av
total

SUM

Andel av
total

Institutt for fysisk prestasjonsevne (IFP)

5 463 672

7 949

5 471 621

20 %

3 970 635

16 %

Institutt for idrettsmedisinske fag (IIM)
herav OSTRC

19 215 476
8 783 324

246 764

19 462 240
8 783 324

71 %
32 %

15 393 426
7 265 907

62 %
29 %

Institutt for idrett og samfunnsvitenskapelige fag (IIS)
herav FOBU

2 026 637
2 076 024

109 003
75 177

2 135 640
2 151 201

8%
8%

4 469 367
3 776 835

18 %
15 %

Institutt for lærerutdanning
og friluftslivstudier (ILF)

38 092

290 203

1 157 431

4%

1 157 431

2%

26 743 877
29 660 026

653 919
1 000 000

100 %

24 990 859

100 %

SUM inntekter
Budsjett

Siden NIH startet med doktorgradsprogrammer i idrettsvitenskap i 1986 har 220 stipendiater disputert. I 2021
disputerte 11 kandidater, herav sju kvinner. Ni av kandi-

27 397 796
30 660 026

datene var eksternt finansierte. Pr. 31.12.2021 var det60
stipendiater i programmet.
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3. Årets aktiviteter og resultater
Resultatrapportering utdanning
Sektormål 1:

Høy kvalitet i utdanning og forskning

Sektormål 2:

Forskning og utdanning for velferd,
verdiskapning og omstilling

Sektormål 3:

God tilgang til utdanning

NIHs hovedmål: NIH skal tilby forskningsbaserte og
samfunnsrelevante vitenskapelige
utdanninger der studentens læring oget
inkluderende læringsmiljø
står i sentrum.
Delmål 1: Vi skal legge til rette for god studentmedvirkning og økt faglig samspill mellom studenter og
undervisere.
NIH var i 2021 gjenstand for et NOKUT-tilsyn av det
systematiske kvalitetsarbeidet som utføres ved høgskolen.
Dokumentasjon av arbeidet ble innsendt tidlig februar 2021
og tilsynskomitéens institusjonsbesøk foregikk digitalt i
begynnelsen av april. Komitéen leverte en meget positiv
tilsynsrapport som konkluderer med at NIH møter alle krav
til systematisk kvalitetsarbeid. I rapporten kommenterer
komiteen at NIH har en god møtestruktur med dialogmøter,
studentsamtaler og klassens time, og gode rutiner for å løse
utfordringer og avvik på et lavt nivå. Rapporten viser også
til at NIH er enliten institusjon, og legger til rette for
uformell adgang for å komme med innspill. NOKUTs styre
støttet komitéens innstilling og godkjente NIHs
systematiske kvalitetsarbeid i møte 27. oktober 2021.
I 2021 har midtveisevaluering blitt innført på emner for
ytterligere å styrke samspillet mellom studenter og
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faglig ansatte.
Studiebarometeret 2021 viser en høy svarprosent med et
representativt utvalg på 52 %. Resultatet fra Studiebarometeret i kategorien tilbakemelding og veiledning var
kun på 3,4 på en skala fra 1- 5.. Resultatet er likevel høyere
enn det nasjonale gjennomsnittet på 3,2. Instituttene
rapporterer om et krevende år for oppfølging og veiledning
under pandemien, og resultatene fra Studie- barometeret
2021 kan tyde på at pandemisituasjonen har hatt negativ
innvirkning på motivasjonen til en del studenter.
Faglig og sosialt læringsmiljø har vært et område der NIHhar
skåret bra over tid i Studiebarometeret. I 2021 viste det seg
at vi tross mye digital undervisning under pandemien,
skårer bra på denne indeksen.
Delmål 2: NIH skal i dialog med samfunn og arbeidslivsikre
at studieprogrammene utdanner kandidater medrelevant
kompetanse som etterspørres i dag og i frem-tiden.
Arbeidet med å styrke utdanningene i tråd med samfunnets
behov fortsatte i 2021. Mål en og tre i utviklingsplanen er
godt sammenfallende med den strategiske planen for NIH
2021-2025.
Det er vedtatt en fleksibel modell for systematisk
samarbeid med arbeidslivet på programnivå der studieprogrammene selv kan vurdere hvordan arbeidslivet skal
bidra inn.
Oppstart av femårig lærerutdanning i kroppsøving og
idrettsfag startet etter planen høsten 2021, og det er
gledelig å melde at det var en økning på 10 % i søknader

sammenlignet med den 3-årige faglærerutdanningen en
tidligere har hatt. 40 studenter startet på den femårige
faglærer kroppsøving og idrettsfag.
Det er praksisnær undervisning på alle gradsgivende
studieprogram med varierende omfang og organisering.
Noe er yrkespraksis, men det er også praksis knyttet til
forskingsaktiviteter i lab og i felt. Den reviderte studieporteføljen på lavere grad med oppstart høsten 2018,
hadde en økning i satsning på yrkespraksis. Alle
bachelorgrader tilbyr yrkespraksis i ulikt omfang i 2. og 3.
studieår.
NIH besluttet i 2020 å revidere masterporteføljen etter
anbefaling fra en ekstern evalueringskomité. I 2021 ble de
endelige forslagene til nye masterprogram ferdigstilt og
vedtatt av styret. Fra og med studieåret 2022/2023 vil
høgskolen tilby tre nyopprettede masterprogram i
idrettsmedisin, idrettsfysiologi og bevegelseslære, og idrett
og samfunnsvitenskap. I utformingen av program-mene ble
det lagt spesiell vekt på samarbeid med arbeidslivet og på
utvekslingsmuligheter. Innhold og oppbygning av hvert
enkelt studieprogram ble drøftet med representanter for
arbeidslivet for å sikre god relevans for arbeidslivets
kompetansebehov. Videre ble det utført kartlegging av de
faglige ansattes vitenskapelige kompetanse og
programmene ble vurdert opp mot eksisterende
studietilbud ved andre norske utdannings-institusjoner.
NIH har utarbeidet mal/retningslinjer for avtale mellom
NIH og praksissted, og mellom NIH og praksisveiledere.
Høsten 2021 ble Arbeidslivsportalen satt i pilot ved to
studieprogram ved NIH (PPU og sport management).
Arbeidslivsportalen er en nasjonal tjeneste for arbeidslivet
og studenter og utdanningsinstitusjoner som skalforbedre
og forenkle samhandlingen mellom disse aktørene med
avtaler om og fordeling av praksisplasser.Tjenestens
langsiktige mål er å være en nasjonal samhandlingsplattform mellom utdanning og arbeidsliv for åunderstøtte
målsettingene om økt arbeidslivsrelevans i utdanningen.

NIHs sist gjennomførte kandidatundersøkelse fra 2020viser
lav andel arbeidsledige blant våre kandidater.
Kandidatene får jobb relativt raskt etter uteksaminering,og
de er i hovedsak fornøyd med jobben. Fire av fem jobber i
regionen (Oslo og Viken). Arbeidsgivere innen skoleverket,
helse- og sosial og idrettsorganisasjoner dominerer.
Andelen studenter som mener at studieprogrammet er
relevant og med god tilknytning til arbeidslivet har ikke
endret seg fra 2019 og er likt med det nasjonale snittet (3,2
på en skala fra 1 til 5 der 5 er best).
Arbeidet med utvikling av en handlingsplan for livslang
læring/etter- og videreutdanning ved NIH ble påbegynt i
2021 og planlegges ferdigstilt våren 2022. I utviklingen av
handlingsplanen har det vært en større kartlegging av
arbeidslivets behov i form av intervjuer med personer fra
ulike deler i arbeidslivet som er relevante for NIH. Funn i
denne kartleggingen viser til at både forskning og
utdanningene ved NIH er etterspurt i arbeidslivet. Et
konkret eksempel for arbeidslivsrelevans er forskningen
som er gjort innen miljøpolitikk og grønn omstilling i
idrettens organisasjoner, som i dag bidrar inn i emnet
«Idrett og bærekraft». Dette emnet er heldigitalt og tasav
interesserte som er i arbeid.
På annen etter- og videreutdanning har 2021 vært et
normalår med tanke på tilfang av studenter.
Arbeidet med å sikre at utdanningene er i tråd med
samfunnets behov og tydeliggjøring av institusjonens
relevans, vil fortsette og i større grad systematiseres
fremover.
Delmål 3: Våre undervisere skal utvikle og ta i bruk varierte
og innovative undervisnings- og vurderingsmetoder som
bidrar til god læring.
NIH satser på undervisningskvalitet og har et eget
læringssenter (NIHLS). I 2021 har mye av undervisningen
vært digital. NIHLS har bistått med kursing og støtte,og
undervisningslokalet har vært brukt til innspillinger.
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Det tildeles årlig lokale satsingsmidler til utvikling av
undervisningskvalitet med særlig vekt på undervisningsteknologi og studentaktiv læring.

Gjennom midler fra HK-dir/DIKU ble det også utviklet to
digitale studietilbud i 2021.
Arbeidet med å forankre digitaliseringsstrategien for UHsektoren startet på NIH høsten 2021, og vil fortsetteutover
i 2022. En stor del av strategien vil omhandle utvikling av
digital læring.

Resultatene fra det systematiske kvalitetsarbeidet og
Studiebarometeret 2021 viser at det er rom for forbedring i bruk av undervisningsteknologi, og at det er et
uutnyttet potensial for bedre støtte til studentenes
læringsprosesser med bruk av ny teknologi. NIH har i
2021 hatt et spesielt fokus på utvikling av godt lærings
utbytte på emnenivå.

Styringsparametere for NIH i 2021 viser følgende resultat:
Resultat 2018

Resultat 2019

Resultat 2020

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning
Andel bachelorkandidater som gjennomfører
på normert tid

61,6

62,9

62,09

Andelen mastergradskandidater som gjennomførerpå
normert tid

54,6

64,4

67,39

Andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år

58,3

78,3

75

Score for hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten

4,1

4,0

4,32

Faglig tidsbruk (timer) pr. uke blant heltidsstudenter

25,6

27,0

31,12

Antall publikasjonspoeng pr. faglig årsverk

2,27

-

Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+av
totalt antall studenter

1,2

0,8

Sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling
Andel mastergradskandidater sysselsatt i relevant
arbeid et halvt år etter fullført utdanning

63,6

-

-

Bidragsinntekter fra Forskningsrådet pr. faglig årsverk

26,8

67,0

39

Andre bidrags- og oppdragsinntekter pr. faglig årsverk

212,6

193,0

169,9

Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem
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Antall studiepoeng pr. faglig årsverk

426,7

415,0

Andel kvinner i dosent- og professorstillinger

38,2

36,5

37,18

Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og
forskerstillinger

18,6

16,5

17,64
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Vurdering av resultatene på nasjonale
styringsparametere – utdanning
Til tross for at det har vært et krevende år, har gjennomstrømningen for bachelor og master vært god. 65 % av
bachelorstudentene og 75 % av masterstudentene
gjennomfører på normert tid som er den høyeste
gjennomføringsgraden NIH har hatt siden målingene
startet. Strykprosenten er 3,61 %, det laveste NIH har hatt
de siste fem årene.
NIH-studenter er ifølge Studiebarometeret tilfreds med
studieprogrammet de er tilknyttet. På overordnet
tilfredshet scorer NIH i 4,1 på en skala fra 1 til 5. Det er en
tilbakegang fra 2020. Gjennomsnittlig tidsbruk på studierhar
gått ned til 28,3 timer i 2021, og er et stykke bak
gjennomsnittet i sektoren. Dette vil følges opp både
overordnet og programvis i 2022.
I strategisk plan for 2021-2025 står det at NIH skal styrke
samarbeidet med relevante utdanningsinstitusjoner
internasjonalt, og sørge for at en betydelig andel av
kandidatene har et utvekslingsopphold som en del av
graden sin.

utvekslingspartnere er igangsatt i samarbeid med internasjonalt kontor. Med nytt Erasmus-program har avtalenei
Europa blitt revidert. I tillegg er det startet arbeid mednye
utvekslingspartnere i USA, Canada, Australia, New Zealand
og innen Europa. Dette er en prosess som vil fortsette i
2022.
Alle bachelorprogrammene har mulighet for utvekslingsopphold. I arbeidet med masterrevisjonen er det nå
tilrettelagt for at alle masterprogrammene også gir
mulighet for utvekslingsopphold.
2021 har vært krevende på grunn av pandemi og tilhørende usikkerhet. I 2020 var det totalt kun 12
bachelorstudenter på ordinær utveksling, slik at
avsluttendebachelorstudenter med utveksling i sin er 7 %.
I 2021 var det 45 innreisende studenter på NIH i 2021, syv
på NIH våren 2021 og 38 i høstsemesteret. 34 av dem var
gjennom partnere, de resterende på individbaserte avtaler.
Det var i 2021 12 utreisende studenter.

Arbeidet med å identifisere programspesifikke-
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Resultatrapportering forskning
Sektormål 1:

Høy kvalitet i utdanning og forskning

Sektormål 2:

Forskning og utdanning for velferd,
verdiskapning og omstilling

Sektormål 4:

Effektiv, mangfoldig og solid høyere
utdanningssektor og forskningssystem

NIHs hovedmål: NIH skal gjennom samspill med
fagmiljøer og samfunnsaktører utvikle
idrettsvitenskapelig forskning av høy
kvalitet som fremmer en bærekraftig
samfunnsutvikling.
Delmål: NIH skal øke samarbeidet innenfor og på tversav
institutter og derigjennom styrke kvaliteten og
produktiviteten i hele bredden av NIHs forskningsfelt.
Forskerne ved NIH samarbeider om internt- og eksternt
finansierte forskningsprosjekter på tvers av institutter og
fagmiljøer. Høgskolen har som mål å styrke det tverrfaglige
samarbeidet, og gjennomførte i 2021 et tverrfaglig
seminar med alle forskere ved NIH for å for å samle
prosjektideer, og for å komme fram til og forankre
samarbeidsprosjekter. Dette følges opp i 2022.
NIH har langsiktige samarbeidsrelasjoner med idrettens
organisasjoner, skolemyndigheter, kommuner/fylkeskommuner, helsemyndigheter/helsevesen og næringsliv,
men relasjonene er i liten grad omsatt i langsiktige,
formaliserte avtaler om forskningssamarbeid. Det er ikke
inngått slike avtaler i 2021, men NIH arbeider videre med
dette.
For å sikre kvaliteten i forskningen, har NIH fra 2017
arbeidet etter en tiltaksplan som skal sikre at institusjonen har gode rutiner og praksis for etisk vurdering og
kvalitetssikring av prosjekter, god oversikt og intern--
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kontroll. NIH etablerte i 2017 en egen uavhengig etisk
komitéfor forhåndsvurdering av forskning på mennesker
(hvor forskningen ikke faller inn under
helseforskningsloven). Komiteen vurderer forsvarlighet av
forskningsdeltakerne,mens personvernet blir vurdert av
NSD. Komiteen har normalt ca. 40 saker pr år, men i 2021
gikk antallet behandlede søknader ned til 27, pluss 11
endrings- meldinger.
NIH har også etablert:
-

-

-

et eget prosjektstøttesystem for forskningsprosjekt,
hvor forskerne skal registrerer prosjektene sine,
gjennomgå sjekklister med spørsmål om etterlevelseav
formelle krav til hvordan prosjektet skal gjennom-føres,
og laster opp viktige dokument om prosjektet til
arkivering (forskningsprotokoll, søknader/svar på
søknader, avtaler m.m.).
en sikker NIH-sone hvor forskerne kan lagre- og arbeide
med forskningsdata. Løsningen gjør det ogsåmulig for
våre forskere å arbeide sammen med eksterne forskere
i vår sikre sone, slik at vi kan unngåå utlevere
personidentifiserbare data.
opplæring gjennom årlige kurs i praktisk forskningsetikk
og personvern for master- og ph.d.-studenter
internkontrolltiltak

I tillegg er høgskolen i sluttfasen av et prosjekt for å få
etablert felles instruks for behandling av forskningsdatasom
alle forskere skal følge (del av arbeidsavtalen).
NIH delmål: NIH skal utvikle strategiske partnerskap med
nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjonerog øke
vår eksterne finansiering fra nasjonale og internasjonale
kilder.
Når det gjelder strategiske partnerskap med andre
forskningsinstitusjoner, er det NIHs vurdering at disse

bør utvikles fra eksisterende prosjektbasert forsknings- og
utdanningssamarbeid. Eksternt finansierte prosjektermed
flere deltakende institusjoner er viktige for å utvikle
samarbeidsrelasjoner mellom forskere, fagmiljøer og
institusjoner.
Hittil har NIH hatt det meste av sin finansiering til eksternt
finansierte prosjekter (BOA prosjekter) fra nasjonale
finansieringskilder som offentlig forvaltning, organisasjoner
og stiftelser og helsevesen. Høgskolen har i mindre grad
hatt finansiering fra Norges forsknings-råd og EUs
programmer. Dette er i ferd med å endre seg.
Søknadsaktiviteten mot NFR og EU har økt kraftig de siste
tre år, og dette gir resultat i form av flere kontrakterog
større inntekter. Det langsiktige målet for ekstern
forskningsfinansiering er totalt på 40 mill. kr. På grunn av
pandemien ble budsjettet for 2021 justert ned til 30 mill.
kr., men for 2022 ser det bedre ut og NIH øker budsjettettil
totalt 36,7 mill. kr.
NIH delmål: NIH skal stimulere våre fremste forskningsmiljøer til å være internasjonalt ledende
NIH legger vekt på at de fremste forskerne skal ha

tilstrekkelig forskningstid. Høgskolen har ikke etablert et
felles opplegg for differensiering av arbeidstiden for
vitenskapelig ansatte, men instituttene gjør situasjonstilpassede endringer etter behov.
Instituttene henter gjesteforskere fra ledende miljøer, ogpå
utvalgte områder lyses det også ut stillinger for å tiltrekke
internasjonale toppforskere.
Det er viktig for NIH at høgskolens forskning skal være
synlig og presentert på internasjonale forskningskonferanser. Instituttene motiverer fast ansatte og
stipendiatertil deltakelse på faglige konferanser
internasjonalt, og til å presentere på disse konferansene.
De arrangerer også selv faglige konferanser hvert år.
Pandemien har skapt utfordringer med internasjonalt
samarbeid, men forskningsmiljøene har gjort det beste ut
av situasjonen ved bl.a. å utnytte muligheter for digital
samhandling og formidling.
NIHs ph.d.-studenter deltar på kurs internasjonalt der det
er relevant, og NIHs ph.d.- kurs er åpne for eksterne
deltakere. Kursene gjennomføres på engelsk når det er
engelsktalende deltakere.
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Resultatrapportering formidlingog
samfunnskontakt
Sektormål 2:
Sektormål 4:

Forskning og utdanning for velferd,
verdiskaping og omstilling
Effektiv, mangfoldig og solid høyere
utdanningssektor og forskningssystem

NIHs hovedmål: NIH skal bidra til en kunnskapsbasert
samfunnsutvikling gjennom effektiv
kommunikasjon av høgskolens forskning og utdanning
NIHs delmål 1: Kommunikasjon og deling av kompetanseog
kunnskap utviklet ved NIH, skal bidra til å løse
samfunnsutfordringer og være tilgjengelig for beslutningstakere, media og folk flest
NIH er godt synlig i det norske mediebildet og i sosiale
medier. Mediene som stod for den største dekningen i
2021 var regionalavisene Aftenposten, Stavanger
Aftenblad, Fædrelandsvennen, Adresseavisen og Bergens Tidende, etterfulgt av Khrono (kilde: Retriever
medieovervåkningstjeneste).
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Flere av NIHs forskere er ivrige samfunnsdebattanter.
Medieinnsalg gjennomføres i samarbeid med forskerne. I
løpet av året er det i snitt ca. sju mediesaker daglig der NIH
er nevnt. Vi ser et klart forbedringspotensial for synlighet
rundt høgskolens forskning hos blant annet NRK og
nasjonale medier som VG og Dagbladet.
Nyhetsbrev sendes hver 3. - 4. uke til ca. 2600 mot-takere.
Følgerne på NIHs sosiale kanaler øker jevnt og trutt.
Gjennom året har det blitt publisert en rekke nyhetssak-er
på nih.no (totalt 83). Sakene er i all hovedsak forskningsformidling; omtale av doktorgradsprosjekter (11),
forskerblogger (NIH-bloggen) og omtaler av podcastepisoder (NIH-podden). De fleste saker om forskning
publiseres også på forskning.no hvor det i 2021 er publisert
24 artikler med totalt 53 040 sidevisninger, samt 20
blogginnlegg. Alle saker om avsluttede doktorgradsprosjekter oversettes til engelsk og publiseres på
sciencenordic.no og på nih.no.

Tabell: Oversikt over antall publiserte artikler der NIHs
merkenavn er nevnt gjennom 2021 (kilde:Retriever)

Tabell: Oversikt over sosiale medier der NIHs merkenavnvar
synlig i 2021 (kilde: Retriever)
I sosiale medier er Facebook den viktigste kanalen når det
gjelder synlighet, etterfulgt av Twitter og Instagram.
Facebook er også den kanalen hvor tilbøyeligheten tildeling
blant følgerne er størst.

Nyhetssakene fra 2021 genererte totalt 40 165 sidevisninger med følgende tre toppsaker:
Styrketrening: Tren riktig og smart - forstå
biomekanikken bak
Selv professoren i fysisk aktivitet og helse måtte kasteinn
håndkledet etter covid
Eldre og lungesyke bør trene tungt
Fagbloggene representerer ytringer og forskningsformidling fra forskerne selv. De får bred publisitet og dekning
i egne digitale kanaler så vel som i lokale og nasjonale
mediehus, i tillegg til forskning.no. Det har blittpublisert 20
blogginnlegg som har generert totalt 13 713 sidevisninger
med følgende tre innlegg på topp:
Kroppsøvingsfaget er i krise. Lærerne har skylda
Skadeforebyggende trening er viktig i folkehelsearbeidet
Nei, dra meg baklengs inn i talentutviklingen!
NIH-podden har publisert nye episoder annenhver uke
gjennom hele 2021 med grundige temaartikler knyttet til
nye episoder. 23 episoder har til sammen blitt lastet ned51
100 ganger.
NIHs delmål 2: NIH skal være en ettertraktet samarbeidspartner for andre forskningsmiljøer, idrett og friluftsliv,
skole- og helsevesen og relevante samfunnsaktører.
God distribusjon av forskningsbasert kunnskap er også bra
for NIHs synlighet og for merkevarebygging generelt.

Informasjon om NIH og høgskolens kjernevirksomhet er
tilgjengelig på nih.no og tilpasset engelskspråklige
målgrupper.
Fire digitale frokostseminarer har vært arrangert i 2021
med totalt 4 020 avspillinger av videoene på NIHs
YouTube-kanal:
•
•
•
•

Boikott eller ikke boikott?
ParaFrisk
Anbefalinger for fysisk aktivitet
Pubertet og trening

I tillegg har det vært arrangert konferanser, digitale
symposier, webinarer og gjesteforelesninger for ulike
målgrupper, blant annet:
• Kroppsøvingskonferansen 2021
• Foreldrewebinar: Støtt idrettsungdom rundt vekst,
kosthold og bekymringer (i samarbeid med Sunn
idrett)
• Barne- og ungdomstrenerkonferansen (i samarbeid
med NIF)
• NIH Aktiv convention (nedskalert, fysisk arrangement)
• Webinar om NIH-studier og jobbmuligheter
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap deltok på
Forskningsdagene med et digitalt undervisningsoppleggom
idrett og krig for ungdomsskolen (“Bestill en forsker”).
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På grunn av pandemi og nedstengning gjennom det
meste av 2021, har kontakt og samarbeid med frivillige
organisasjoner og andre samarbeidsaktører vært
minimal.
NIHs delmål 3: NIH skal ha en attraktiv studieportefølje
som rekrutterer faglig dyktige, motiverte og engasjerte
studenter fra et mangfold i samfunnet.
NIH har fortsatt god søkning til de aller fleste av sine
studier. Det arbeides kontinuerlig med å øke folks
kjennskap til NIH som studiested. I samarbeid med
KANTAR ble det gjennomført en undersøkelse blant 1721-åringer i Norge. Hensikten var å få bedre innsikt i
målgruppens kjennskap og kunnskap om NIH. Resultatene skal bidra til mer kunnskapsbaserte beslutninger
relatert til markedsstrategi og annonsering (budskap).
Studiestartundersøkelsen viser at studentene velger NIHi
hovedsak på grunn av godt omdømme, faglig nivå og
spennende jobbmuligheter. På nettsidene og i sosiale

medier forsøker vi på ulike måter å synliggjøre NIHs
studentmiljø og læringsmiljø. I tillegg vektlegges
informasjon om studenters og kandidaters kompetanse
ogulike karriereveier.
Grunnet pandemien ble det i 2021 generelt gjennomført
færre aktiviteter enn vanlig av typen skolebesøk til
videregående skoler, omvisninger på NIH og
arrangementer i arbeidet for økt mangfold.
NIHs mentorprogram har vært gjennomført de siste årene.
Programmet har hatt til hensikt å skape tettere bånd
mellom arbeidslivet og eksisterende studenter. Enannen
målsetning har vært å bygge en alumnibase blant
mentorene som kan fungere som rådgivere i
studiespørsmål, karriereplanlegging, gjesteforelesere og
generelt samarbeid med arbeidslivet. Mentorprogram- met
avvikles dessverre ila. våren 2022 da det er for
ressurskrevende og for få interesserte studenter.
Programmet har fungert fint i 2021 med gode tilbakemeldinger fra både mentorer og studenter, selv om
koronasituasjonen har satt begrensninger for antall

Resultatrapportering
organisasjon og infrastruktur
møter mellom mentor og student.
Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere
utdanningssektor og forskingssystem
NIHs hovedmål: NIH skal være en attraktiv arbeidsgiver og
ha et likestilt og utviklende arbeidsfellesskap preget av respekt og god
samhandling mellom medarbeiderne-
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NIHs delmål 1: NIH skal ha et inkluderende arbeidsmiljø
som fremmer samhandling og utvikling.
NIH har som mål å ha en kultur som fremmer et godt
arbeidsfellesskap, og at ansatte på NIH skal samarbeide på
tvers av enheter og nivå. For å oppnå dette jobbes detmed å
sikre tilstrekkelig tilgang til ressurser og kompetanse til å
dekke administrative driftsoppgaver og

effektivisere arbeidsprosesser. Hovedfokus er å sikre at
ansatte på NIH trives i et felleskap av samhandling
mellom enhetene, og i relasjonen mellom medarbeider
og leder.
Arbeidsfellesskapet fremmes gjennom ulike prosesser som
arbeidsmiljøkartlegging, lederopplæring som fremmer
inkluderende, trygg organisasjonskultur og synlig ledelse.
Det utarbeides hensiktsmessige og enhetlige
arbeidsprosesser og systemer som følges opppå tvers av
organisasjonen, og mange ansatte har også deltatt i ulike
formelle og uformelle samarbeidsorganer isektoren. Dette
har bidratt til økt kompetanse blant NIHsansatte, og har
redusert sårbarheten ved å være en relativt liten
institusjon med få personer i enkelte nøkkelroller. Det er
fortsatt behov for høy grad av bevissthet knyttet til kritiske
funksjoner og kompetanseområder, og sikre rutiner for
overlapp. Dette gjøres gjennom risikovurdering av kritiske
arbeidsprosesser, med påfølgende opplæring og nedfelte
rutiner for overlapp dersom kritisk nøkkelpersonell
forsvinner.
Høsten 2021 startet et omfattende restruktureringsprosjekt. Bakgrunnen var behov for en grundig og helhetlig
gjennomgang av administrasjonens oppgaver og
organisering. Formålet var å se behov, rammer og krav opp
mot oppgaver, leveranser, ressurser, kompetanse,
organisering og samhandling i og mellom de administrative
enhetene og mellom administrasjon og institutter.
Prosjektet pågår også ut i 2022.
NIHs delmål 2: NIH skal ha en fremtidsrettet
rekrutteringspolitikk og gi muligheter for livslang læring
som sikrer kompetente og engasjerte medarbeidere.

I tillegg til å tiltrekke oss dyktige medarbeidere, arbeider vi
også for å beholde og utvikle dem. Ambisjonen er at NIHs
medarbeidere skal få tilegne seg kompetanse i trådmed
fremtidige behov innbefattet krav til digitalisering og
effektivisering innenfor eget arbeidsområde. Ansatte skal
gjennom dialog med sin leder sørge for å være faglig
oppdatert i tråd med stillingens innhold og krav. NIH utøver
en personalpolitikk tilpasset medarbeidernes livsfase.
NIHs delmål 3: NIH skal ha kompetanse og kapasitet til å
vedlikeholde og videreutvikle høgskolens campus og
infrastruktur.
Høsten 2020 vurderte en arbeidsgruppe hvilken
bemanning og kunnskap NIH må ha for å drifte tekniske
installasjoner og anlegg, renhold, og NIHs omfattende
bruker-utstyr. Driftspersonell har pr d.d. god kunnskap. På
sikt må kunnskap om nye krav og økt antall tekniske
løsninger økes hos driftspersonell.
Sommeren 2021 besluttet regjeringen å innlemme NIH i
statens husleieordning fra 1. januar 2022. Gjennom
høsten har det vært kartlagt og gjennomgått med
driftspersonell hvilke ansvarsområder NIH fortsatt skal
ivareta framover, og hva Statsbygg skal overta ansvaretfor.
NIH og Statsbygg har hatt samtaler med de ansatte somskal
overføres til Statsbygg. Parallelt har flere medarbeidere
som blir NIHs gjenværende driftspersonell fått introduksjon
til andre arbeidsoppgaver og igangsatt opplæring av
eksisterende systemer som et ledd i å sikregod kontinuitet i
driften av NIHs gjenværende ansvars- områder.

NIH skal ha en rekrutteringspolitikk som vektlegger
rekruttering av et mangfoldig utvalg av kompetente og
fleksible medarbeidere. I rekrutteringsprosessen benytter
NIH standardiserte maler og veiledere for å sikre at
kandidater er godt ivaretatt på like vilkår gjennom hele
prosessen. Erfaring viser at NIH tiltrekker seg gode
kandidater til ledige stillinger.

Norges idrettshøgskole
nih.no

19

Utviklingsavtalen
Utviklingsmålene:
1) NIH skal styrke utdanningene i tråd med
samfunnets behov
Vurdering av måloppnåelse:
• etablert en femårig faglærerutdanning i kroppsøvingog
idrettsfag innen 2021
• en vurdering av nye praksisnære mastergrader er
gjennomført
• alle bachelorprogrammer skal ha yrkespraksis
• implementert en modell for systematisk samarbeid
med arbeidslivet på programnivå
• minimum 75% av kandidatene er fornøyd med
• utdanningens relevans overfor arbeidslivet (kandidatundersøkelse)
En femårig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
hadde oppstart høsten 2021, som den første i landet.
Studiet hadde god søkning og første kull er godt i gang.
De reviderte masterprogrammene ble utsatt fra opprinnelig tidsplan, og har oppstart høsten 2022. Programmetvil
bli vurdert etter at de er kommet i gang.
Alle bachelorprogram har yrkesprakis.
Samarbeidet med arbeidslivet har økt i 2021, til tross for at
det har vært et krevende år med pandemi. I revisjonenav
masterprogrammene, har arbeidslivet vært representert i
alle grupper. Likevel er det ingen overordnet sys- tematikk i
samarbeid med arbeidslivet. I 2022 vil vi arbeide videre
med å konkretisere et hensiktsmessig og systematisk
samarbeid, særlig på programnivå. I flere av
masterprogrammene er det lagt inn emner som skal være
tett koblet til arbeidslivet. Det har ikke vært møter iRSA i
2021.
Det har ikke vært gjennomført en ny kandidatundersøkelse i 2021.
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2) NIH skal styrke internasjonalisering og internasjonalt
forskningssamarbeid
Målet om at NIH skal styrke internasjonalisering og
internasjonalt forskningssamarbeid inneholder delmål som
omfatter både studentutveksling (BA, ph.d.) og
forskningssamarbeid. På grunn av koronasituasjonen i
studieåret 2020 og 2021 var det begrenset studentutveksling og få utenlandsopphold. I samarbeidet vårt med
internasjonale partnere må vi fremdeles prioritere tydeligog
strategisk for å få best mulig utdannings- og forsknings
samarbeid ut av ressursbruken vår. Vi er en liten institusjon
med et sterkt internasjonalt renommé, og harstor pågang
fra internasjonale interessenter (særlig Asia). Fremdeles har
vi størst utbytte av vårt strategiske samarbeid med partnere
i Europa og Nord- Amerika, og viønsker fortsatt å prioritere
dette gitt størrelsen og ressursene våre.
3) NIH skal tydeliggjøre institusjonens samfunnsrelevans
Å tydeliggjøre NIHs samfunnsrelevans er det målet i
utviklingsavtalen som er mest omfattende og vanskelig å
måle. Delmålet om utvidet samfunnskontakt gjennom egne
arrangementer har vært vanskelig å opprettholde gjennom
pandemien. Vi har imidlertid hatt noen digitale
arrangementer som har vært godt besøkt. Det formaliserte
samarbeidet med idrettsorganisasjonene er opprettholdt
(utdannings- og forskingssamarbeid) gjennom
fellesfinansierte prosjekter. NIH har et nært samarbeid med
Olympiatoppen gjennom forprosjektet ‘Nytt nasjonalt
toppidrettssenter’, og forventninger om økt samarbeid
(utdanning – forskning – innovasjon) dersom et slikt senter
blir realisert. NIH har også tett samarbeide med andre
viktige samfunnssektorer, som skole og helsevesen.
NIH har over tid hatt mye samarbeid med, og finansiering
fra, organisasjoner og arbeidsliv i Norge. Vi har i mindre
grad hatt finansiering fra Norges forskningsråd og EUs
programmer, men i de senere år har høgskolen satset på

å øke finansieringen fra NFR og EU. I første omgang ved at
søknadsaktiviteten har økt kraftig de siste tre år, og etter
hvert ved at resultatene nå kommer i form av større
kontraktsvolum og inntekter fra NFR. NIH har fått tildelt et
større EU-prosjekt med UH institusjoner fra sju land hvor vi
er koordinator.
Oppgradering av forsknings- og læringsareal
På bakgrunn av endringer og nye krav til undervisning og
arbeidsmiljø i Kvalitetsreformen (St.meld. 27, 2000 – 2001),
utarbeidet NIH i 2004 en plan for å slå sammen to lokaler,
eksisterende lesesal og eksisterende bibliotek, tilett stort
bibliotek med utvidet bruksområde. NIH børstetstøv av
planen i 2016, vurderte og oppdaterte den i forhold til
dagens krav og endringer i studentenes og de ansattes
arbeidsvaner, og sendte søknad om bevilgning utenfor
rammen i 2017. NIH fikk bevilgning til formålet i budsjettet
for 2020. Prosjektet ble stort sett gjennomførti
høstsemesteret 2021. Selv om det gjenstår noe arbeid, ble
det nye biblioteket tatt i bruk i januar 2022. Biblioteket har
blitt godt mottatt av studenter og ansatte. Det har blitt
større, mer moderne, lysere og triveligere, og harfått
utvidet bruksområde ved soneinndeling i stillesone og
sosial sone, flere og bedre arbeidsplasser og flere rom for
gruppearbeid.
Det viktigste målet med prosjektet er å legge bedre til
rette for at studentene skal tilbringe mer tid på campusog
bruke mer tid på studiene. NIH vil følge opp hvordan
biblioteket bidrar til denne ambisjonen.
Midler tildelt over andre kapitler
Studentassistenter/læringsassistenter
NIH fikk i likhet med andre universiteter og høgskoler tildelt
midler til oppfølging av studenter under pandemien.
Høgskolen fikk kr 569 000 til bruk i 2021. Etter en intern
prosess basert på kriterier i tildelingsbrev, ble midlene
fordelt til de fire instituttene basert på kvoter avtimer. Ca.
40 studenter hadde kontrakter som læringsassistenter. Som
rapporteringen til departementet datert

31.08.2021 viste, opplevde alle instituttene læringsassistentene som verdifull bistand. I den krevende situasjonen
som var i 2021, og da særlig for aktivitetsfagene, bidro
læringsassistentene med ulik assistanse. Eksempler er
filming av øvelser, seminarer, bistå med veiledning på
oppgaver og tilstedeværelse ved behov fortilrettelegging av
smittevernstiltak. Likevel klarte ikke NIH å bruke opp tildelt
pott, og deler av den ble tilbakebetalt. Årsaken var at
læringsassistentene ikke klarte å bruke opp sine tilmålte
timer.
Oppsummert er erfaringen med bruk av læringsassistenter svært god, og alle instituttene ønsker å
videreførebruken fremover.
Midler fra HK-dir
NIH har fra og med høst 2021 utviklet to nye studieemner
med støtte fra tildelte midler HK-DIR/DIKU. Dette er studier
innen idrett og bærekraft, norsk og engelsk (10 sp) og
videreutdanning kroppsøving (totalt 30 studiepoeng).
Begge studieprogram er nettbaserte oghar ingen
studieavgift, studenter betaler kun semester- avgift.
Tilfanget av studenter har vært god på begge tilbud.
Midler fra KD
NIH fikk høsten 2020 kr 800 000 i midler over Statsbudsjettet kap 275, post 21 til utviklingen av den 5-årige
lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag. Midlene har
vært anvendt til noe frikjøp av undervisere slik at disse har
hatt mulighet til å arbeide med utviklingen av femårig
utdanning. Utdanningen hadde oppstart høsten 2021. Det
vil være et stort behov for de resterende midleri 2022, og
de er planlagt benyttet da.
NIH fikk også kap 275, post 21 kr 500 000 til utvikling ogdrift
av partnerskapssamarbeid i lærerutdanningen.
Dette arbeidet har vært noe amputert på grunn av
korona, men det har i løpet av året vært holdt digitalt
møte med partnerne der en har diskutert og evaluert
dagens praksis, samt gjort endring i planer fremover.
Midler som ikke har vært brukt i 2021, vil bli benyttet i
2022.
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4. Styring og kontroll i virksomheten
4.1 Del 1 Styring og kontroll i virksomheten
NIH utarbeider årlig en risikovurdering på måloppnåelsen
knyttet til målene i NIHs strategi. Denne risikovurderingen
med tilhørende risikoelement danner grunnlaget for
resultatmål og tiltak i den overordnede virksomhetsplanen ved høgskolen. Dette følges opp og
rapporteres til styret tertialvis gjennom året.
NIH har også en overordnet risikomatrise på oppgavenivå fra enhetene som skal forebygge og avdekke
eventuelle mangler eller brudd på styringen i enhetene.
Den årlige internkontrollen av den transaksjonsbaserte
delen håndtering av forskningsdata og av personal- og
økonomiområdet er gjennomført og viser at rutiner blir
fulgt og er tilfredsstillende.
4.1.1 Konsulentbruk
NIH har, i tråd med ønske fra KD, et aktivt og bevisst
forhold til bruk av konsulenttjenester. Dette benyttes kun
når høgskolen ikke selv besitter kompetanse til å løse
vesentlige problemstillinger og oppgaver på egenhånd.
IT-avdelingen benytter seg i noe grad av konsulenter til
utvikling og implementering av nye produkter og løsninger.
Det jobbes med å bygge opp egen kompetanse på områder
der vi til nå har benyttet konsulenter, slik som drift av AVog læringssystemer. Viderehar NIH tidvis behov for juridisk
kompetanse knyttet til enkelte forhold der vi ikke besitter
tilstrekkelig kompetanse, og i 2021 var det et unormalt
høyt antall slike saker.
4.1.2 Lærlinger
NIH har to lærlinger i IKT servicefaget. Disse har en
læretid på to år og overlapper hverandre årlig. NIH er
medlem i Opplæringskontoret Stat, noe som sikrer
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oppfølging av lærlingene i henhold til lovverk og læreplan. NIH har et mål om å øke andel lærlinger fremover
innenfor fagområdet kontor og administrasjon.
4.2 Del 2 Fellesføringer
4.2.1 Inkluderingsdugnaden
Det fremkommer av utlysningsteksten at mangfold og
inkludering er noe NIH anser som en styrke, og at
høgskolen har et personalpolitisk mål om å oppnå en
balansert kjønnssammensetning. NIH ønsker
medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, alder,
livserfaringog perspektiver.
NIH skal rapportere på andelen av antall nyansatte som har
enten nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. I perioden 1.
januar til 31. desember 2021 ble det ansatt seks årsverk i
administrative stillinger (hvorav en vikar). Ingenav disse
nyansatte har vært ute av jobb i perioder, men ble vurdert
ut ifra kvalifikasjoner og kompetansebehov. Dette er et
grunnleggende kriterium NIH vektlegger for å kunne løse
oppgaver tilhørende stillingene. NIH har imidlertid flere
ansatte i midlertidige stillinger som del avderes
arbeidstrening. Disse vurderes for videre fast engasjement
dersom det er mulig. To personer som tidligere har vært i
arbeidstrening er nå fast, eller midlertidig ansatt.
NIH har fremforhandlet i sitt personalreglement at det kan
foretas administrative ansettelser i inntil 12 månederuten
utlysning. Dette er en måte å bidra til at personer som har
vansker for å lykkes i konkurranser om utlyste stillinger, kan
vinne frem. Maler til intervju, referanseintervju og
innstilling er justert og kvalitetssikret av HR for å sikre at
saklige og nøytrale vurderingskriterier ligger til

grunn ved en ansettelse. Det skal også sikre at de som er
involvert i rekrutteringsprosessen har tilstrekkelig kunnskap
for å kunne ivareta sin rolle.
4.2.2 FNs bærekraftmål
FNs bærekraftsmål er satt på dagsorden i 2021, med mål
om å få på plass handlingsplan for å redusere NIHs
miljøbelastningen og klimaavtrykk frem mot 2030.
Grunnet store utskiftinger av sentrale og vesentlige
personalressurser, arbeider med -, usikkerhet til - og sen
avklaring knyttet til NIHs innlemmelse i Statens
husleieordning, har det ikke vært mulig å følge opp og
gjennomføre de mål som var satt for 2021.
NIH har hatt økt fokus på reiseaktivitet, som naturlig noker
betydelig redusert i 2021, gjenbruk og reparasjoner isteden
for utskifting der det er mulig, og avhending av materialer
som utgjør en potensiell forurensningskilde tilnærmiljøet.
Arbeid med utvikling av handlingsplan videreføres i 2022.

4.3 Andre krav
4.3.1 Ny digitaliseringsstrategi for universitets- og
høgskolesektoren
I NIHs gjeldende strategiske plan ligger det en rekke mål
der bruk av IT er sentral for å nå disse målene. Dette,
sammen med digitaliseringsstrategien for sektoren danner
så grunnlaget for NIHs IT-politikk og virksom- hetsplanene
for IT. Det skal utarbeides en ny IT virksom-hetsplan i 2022
og denne vi i enda større grad bygge på
digitaliseringsstrategien og fellesløsninger i sektoren.
Nye IT-systemer på NIH følger krav til universell utforming
og alle større fellessystemer samt eksterne systemerer også
tilpasset universell utforming. I den grad det oppdages
avvik her, skal dette rettes umiddelbart.
4.3.2 Samfunnssikkerhet og beredskap (SOB) og
sikkerhet etter sikkerhetsloven
NIHs beredskapsplan bygger på ROS-analyser, som er i tråd
med krav fra KD. I 2021 ble det gjennomført omfattende
ROS-analyser på samtlige enheter. ROS-analysenefor 2021
viser at de områdene det knyttes størst bekymring til er
uønskede hendelser under opphold i utlandet,
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forskningsresultater/annen sensitiv informasjon på avveie,
sensitive data som lagres feil, uhell under forskningsforsøk
(ulykker, blodsmitte, utmattelse) og ulykkersom skjer i
forbindelse med undervisning og praksis. Vi merker oss
spesielt at studentenes mentale helse er fremtredende i
samtlige institutters ROS-analyser. Detteer en endring fra
forrige ROS-analyse.
Planverket er justert noe som følge av ROS-analysen, men
det vil foretas ytterligere justeringer våren 2022 somfølge av
øvelsen i desember 2021 og evaluering av
pandemihåndteringen. Planverket er delt opp i en
administrativ og en operasjonell del, med tilhørende
rolle- og tiltakskort. Planverket ligger også tilgjengelig i
CIM. Det er videre gjennomført opplæring i kriseberedskapsarbeid i nye roller i kriseledelsen, og det er
også gjennomført opplæring og utbedringer i kriseverktøyet CIM.
NIH gjennomførte en beredskapsøvelse 14. desember 2021
som ble gjennomført som spilløvelse. Læreforutsetningen
som lå til grunn før øvelsen var krisehåndtering knyttet til
en psykisk ustabil student hvor NIH skulle samvirke med
politi/PST. Øvelsen gikk ut på at studentene hadde vært
under oppsyn av PST over en lengre periode, og var vurdert
som en risiko for sine omgivelser. Studenten skulle pågripes
av PST på campus uten involvering fra NIH, og under
pågripelsen ble det løsnet skudd. Det oppstod følgelig
panikk blant ansatte og
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studenter som blir vitner til hendelsen, og flere personerble
skadet.
Øvelsen viste at mye er på plass når det gjelder varsling,
mobilisering, situasjonsvurdering og etablering av
kriseledelse. Læringspunkter fra øvelsen gikk blant annetpå
at alle som har en rolle i kriseledelsen bør ha noe bedre
kunnskap om sine oppgaver for å ivareta sitt ansvar fullt ut.
Øvelsen viste også et behov for en tydeligere
fullmaktstruktur med beslutningsmyndighet. Det ble videre
anbefalt at stedfortredere skal gis bedre opplæring for å
kunne styrke robustheten i beredskapsorganisasjonen.
Informasjonsflyten mellom beredskaps-ledelsen og berørte
roller på infosenter og servicetorg måogså bedres, og
loggførerfunksjonen må utvides. Opplæring i CIM må
styrkes, og det må øves mer i CIM i
«fredstid». Maler må gjennomgås slik at de stemmeroverens
med behovet under en krise.
Det vises også til ytterligere rapportering som følge av
tilsyn (punkt 4.2.2 i tildelingsbrevet 2021) med krav om
utbedringer. Disse utbedringene er gjennomført.
Informasjonssikkerhet og personvern
NIH har over mange år utviklet et ledelsessystem for
informasjonssikkerhet, og arbeidet med bevisstgjøring i
organisasjonen. Vi har varslingsrutine for hendelser/avvikog
periodisk internkontroll og risikovurderinger av ulike

deler av vår virksomhet. Som for de fleste universiteter og
høgskoler, er behandling av forskningsdata det mest
kritiske risikoelementet. De siste tre årene har høgskolen
prioritert å få på plass en sikker infrastruktur for
behandling, deling og lagring av forskningsdata, samt felles
instruks for hvordan våre forskere skal håndtere data.
NIH har for noen år tilbake gjennomført en bred kriseberedskapsøvelse med bistand fra eksterne konsulenter,
hvor scenariet var personidentifiserbare forskningsdata
og/eller andre typer personsensitive data på avveie.
Øvelsen involverte IT avdelingen, personvernrådgiver,
NIHs IRT team, kriseberedskapsledelsen og personer
rundt om i organisasjonen som ble inndratt i håndteringen av situasjonen.
NIH har gjennom systemoversikt og risikovurderinger en
oversikt over informasjonssystemer og informasjonsverdiene i disse systemene. Det gjennomføres risikovurderinger ved innføring av nye informasjonssystemer og
deretter inngår risikovurderinger av disse systemene ide
årlige risikovurderingene ved NIH. NIH har et eget system
for godkjenning og implementering av lokale
IT-systemer der den enkelte bruker har behov for programvare som skal installeres på enkeltmaskiner, eller et
fåtall maskiner. Det er utarbeidet et utkast til kontinuitets- og beredskapsplan for IT-funksjonene ved NIH.
Denne er basert på tilsvarende planer fra andre
institusjoner i sektoren. Planen skal ferdigstilles i 2022.

Det er etablert et sekundært datasenter ved NIH med
redundans av kritisk maskin- og programvare og en ny
back- up-løsning med hybridlagring av backup-filer er
implementert i 2021.
4.3.3 Håndtering av Covid-19 håndteringen i 2021
Som følge av tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet
(KD) skal det i årsrapporten til NIH foretas en evaluer-ing av
Covid-håndteringen for året 2021. Som et resultat av
evalueringen skal NIH komme frem til noen læringspunkter
som skal sikre at NIH kan forebygge og håndtere eventuelle
lignende fremtidige hendelser på en endabedre måte.
Sikkerhetsledelse har bistått NIH i gjennomføring av
intervjuer av ulike berørte grupper gjennom pandemien for
å kunne evaluere pandemihåndteringen bredt. Disse
gruppene var studieavdelingen, vernetjenesten,
instituttene, studentene og beredskapsledelsen.
NIH har gjennom hele pandemien hatt en aktiv beredskapsledelse. Det har vært avholdt faste beredskaps- og
statusmøter ukentlig, med unntak i de periodene der
samfunnet var «gjenåpnet». Erfaringer fra 2020 førte til at
beredskapsledelsen var betydelig bedre rustet inn i runde
to med nedstenging i november 2020.
NIH har til enhver tid fulgt føringer fra lokale og nasjonale
myndigheter, men opplevde at samvirkeprinsippet ikke
fungerte helt etter intensjonen. Små institusjoner har større
utfordringer med å få direkte kontakt med store
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aktører som f. eks Oslo kommune og SiO enn de større
institusjonene som har allerede etablerte møteplasser.
Tidvis havnet NIH i en opplevd gråsone hvor det ble uklart
hvilke regler som gjaldt for oss. Spesielt ble dette merk- bart
ettersom KD opprettet fullmakter med tilhørende økt
handlingsrom. Her var uformelle nettverk og kontakt medde
andre institusjonene i Oslo-området helt avgjørende. Der
kom det fram en felles forståelse på ulike føringer og
noenlunde lik praksis. Kontakten med bydelsoverlegen og
smittesporing vest har vært uvurderlig i håndtering av
enkeltsaker.
Vår erfaring er at informasjonsbehovet er stort, spesielt når
krisen er langvarig. Derfor må hyppighet og omfang av
informasjon som gis underveis vurderes og evalueres.
Informasjonsbehovet vil videre variere i ulike faser av
krisen, og påvirke hvilke grep som må gjøres underveis.
Kanalbruken var essensiell for å nå ut, og ulike kanaler ble
benyttet avhengig av mottakere. Mantra var at den/desom
ble direkte berørt av tiltak måtte informeres tilstrekkelig.
Kanalene som ble benyttet og viste seg å være bestegnet
gjennom krisen var nih.no (alle), Canvas (student- er),
intranett (ansatte), e-post og allmøter (alle ansatte) og
møter med tillitsvalgte/studenter. Ansatte ønsket i all
hovedsak en blanding av personlig e-post/hilsen fra ledelsen
og informasjon på intranett, og studentene ønsket mest
mulig informasjon via Canvas.
NIH har en rekke læringspunkter som skal gjøre høgskolen
bedre rustet for lignende hendelser fremover. Det gåri all
hovedsak på behovet for en utvidet beredskaps- ledelse i
perioder slik at roller som blir direkte/indirekte påvirket av
tiltakene er representert (instituttledere, aktivitetslærere,
studentrepresentant, hovedverneombud og leder av
servicetorget). Fullmaksstrukturen må bedres i en krise, og
forholdet mellom linjeledelse versusberedskapsledelse må
tydeliggjøres. Dette for å sikre at ikke «alt» havner hos
beredskapsledelsen, og sørge for fagmiljøet er bedre kjent
med sitt mulighetsrom.
Ledelsen må tidvis være mer synlig, og det psykososiale
aspektet ved slike kriser må ikke undervurderes. Det må
lages ROS-analyser som hensyntar nedstengning, og ikke
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bare høyt fravær, og bevisstheten rundt kontinuitetsplanlegging må økes. Planverket må være et levende doku- ment
som må justeres og revideres fortløpende, og være kjent for
de rollene som er tiltenkt et ansvar i disse planene.
NIH gjennomførte to koronaundersøkelser i perioden (mai
2020 og april 2021) som har gitt mye verdifull inputtil videre
jobb med pandemiarbeidet.
4.3.4 Gjenbruk og viderebruk av data
NIH har prioritert etablering av en sikker felles infrastruktur
for håndtering av forskningsdata, jf. avsnitt 4.3.2 ovenfor.
Denne infrastrukturen vil også bidra til bedre
«orden i eget hus», ved at forskningsdata samles på servere
ved instituttene, eller i NIHs sikre sone. I tillegg har NIH et
prosjektstyringssystem for forskningsprosjekter
(Prosjektweb), som samler metadata og dokumentasjon om
prosjektet, og som er integrert med arkivsystemet
(arkivnummeret er unik identifikator for prosjektet). Det er
NIHs vurdering at vår felles tekniske infrastruktur for
behandling og lagring, i kombinasjon med prosjektstyringssystem og arkiv som samler data om prosjektet, til
sammen gir gode forutsetninger for systematisering og
samspill med kommende felles infrastruktur for deling.
4.3.5 Likestilling, mangfold, diskriminering og
tilgjengelighet
NIH vedtok ny handlingsplan for likestilling, inkludering og
mangfold i mars 2021. Handlingsplanen er ambisiøs og
inneholder en rekke tiltak som vil være krevende å
gjennomføre. Det er viktig for en høgskole med ambisjon-er
om å endre flere forhold knyttet til likestilling, inkludering og
mangfold. Handlingsplanen omfatter inkludering- saspektet,
samt et utvidet mangfoldsbegrep som ikke utelukkende
omhandler annen etnisk bakgrunn og nedsatt
funksjonsevne. Dette er i tråd med lovverket, og aktivitetsog redegjørelsesplikten.
NIH jobber aktivt med oppfølging av handlingsplanens tiltak,
og flere av tiltakene er innarbeidet i overordnet
virksomhetsplan (OVP) for 2022. På den måten skal det

sikres at handlingsplanens tiltak blir iverksatt. Arbeidet med
å følge opp handlingsplanen skal anses som en prosess, og
ikke som en tilstand. Hovedfokuset er ikke rapporteringen i
seg selv, men hvordan det jobbes aktivt med de ulike
tiltakene underveis. NIH skal i henhold til handlingsplanen
jobbe aktiv med å rekruttere mangfold, beholde mangfold
og fremme mangfold. Tiltakene er deltopp i styring- og
ledelse, rekruttering av ansatte og studenter,
undervisning/forskning/formidling, kjønns- og
seksualitetsmangfold/seksuell trakassering, kompetanseog
karriereutvikling og informasjon og holdningss- kapende
arbeid.
Foreløpige rapporter viser ikke et fall i publiseringspoengfor
kvinner særskilt, og flere stipendiater/postdok har fått
forlengelse i sine løp som følge av covid-19.
NIH har som offentlig arbeidsgiver en plikt til å gjennomføre en lønnskartlegging fordelt på kjønn innen utgangen
av desember 2021. Oversikten viser at kvinner er
representert ved 48 % og menn 52 %. Gjennomsnittlig lønn
forkvinner inkludert samtlige stillinger er 612 479 kr, mens
den er 646 591 kr for menn. Lønnskartlegging kun blant
faste stillinger viser en kvinneandel på 43,5 % og andel
menn på 56,5%. Gjennomsnittslønn for menn i faste
stillinger i desember 2021 var 677 419 kr, og for kvinner
644 309 kr.
4.3.6 Arbeidslivskriminalitet
Når det gjelder arbeidslivskriminalitet, er det gjort
vurderinger som så langt ikke tilsier at vi bør innføre

konkrete tiltak. Dette vil revurderes i 2022.
4.3.7 Midlertidighet
Vitenskapelige stillinger (eksklusive rekrutteringsstillinger)
viser at andel vitenskapelige stillinger holder seg stabilt på
128 årsverk i 2021 (129 årsverk i 2020). Andelen
førstestillinger er 87,8 årsverk i 2021, som er tilsvarende
andel i 2020. Når det gjelder andel midlertidige
vitenskapelige stillinger har den gått ned fra 17,6 % i 2020til
10,5 % i 2021. Det skyldes i all hovedsak en nedgang i
midlertidighet i forskerstillinger (1109,1110 og 1183), som er
redusert med om lag tre årsverk fra 2020 til 2021. NIH ligger
for første gang under gjennomsnittet i sektoren nårdet
gjelder andel midlertidige vitenskapelige stillinger, oghar
dermed nådd målet om å ligge stabilt på snittet i
UH-sektoren. Når det gjelder andel midlertidige stillinger i
administrative årsverk, ligger den på ca. 8 % i 2021.
4.3.8 Andel kvinner i professorstillinger
Andelen kvinnelige professorer ved NIH har gått ned med0,6
årsverk fra 10,3 årsverk i 2020 til 9,7 årsverk i 2021. I
prosent utgjør dette en kvinneandel 32 % i 2021 mot 37,2
% i 2020.
4.3.9 Antall studiepoeng per faglig årsverk
Studiepoengproduksjonen per vitenskapelig ansatt har
hatt en økning i 2021. Dette skyldes både god gjennomstrømming på bachelor og master, samt at mange har tatt
det digitale studiet “Idrett og bærekraft”.
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5. Vurdering av framtidsutsikter
NIH står ved inngangen til en ny tid. Forvaltningsoverføringen og et sterkt svekket budsjett gjør at rammebetingelsene ikke er tilstrekkelige for å videreføre dagens
virksomhet. Som 2022-budsjettet nedenfor viser, går
virksomheten i 2022 med 21,7 mill. kr. i underskudd. I de
følgende årene skal dette underskuddet nedbetales, i en
periode der KD signaliserer reduksjon i basisbevilgningene
til UH-institusjonene.
Dette økonomiske bakteppet er et avgjørende premiss når
NIH vurderer framtidsutsiktene. Intensjonen er å
videreutvikle en attraktiv og betydningsfull utdannings-og
forskningsinstitusjon. Det forutsetter for det første at
institusjonen arbeider langs flere spor for å bedre
rammebetingelsene. For det andre kreves det at NIH
videreutvikler sine kjerneoppgaver på en ressursøkonomisk smart måte.
Bedring av rammebetingelsene kan skje primært via økt
basistildeling, økt studieproduksjon, økte utleieinntekter,
samt økt eksternfinansiering av forskning og utdanning. En
ressursøkonomisk smart drift handler om å optimalisere
NIHs smådriftsfordeler: restrukturereadministrative
funksjoner, prioritere funksjoner som er vitale for
kjernevirksomheten, og styrke betingelsene for et effektivt
samarbeid som understøtter kjernevirksomheten.
I arbeidet med satsingsområdene framover må begge disse
hensynene (styrke rammebetingelsene / ressursøkonomisk drift) legges til grunn.
Strategisk utvikling av studieporteføljen
Samfunnets behov og NIHs samfunnsoppdrag og sær- preg
legges til grunn. En strategi for NIHs helhetlige
studieportefølje inkluderer fulltids- og campusbaserte
studier, etter- og videreutdanning og nettbaserte

28

Norges idrettshøgskole
nih.no

utdanningsningstilbud. Samlet bør institusjonens
studieportefølje på sikt resultere i at betydelig flere
studenter enn i dag uteksamineres med god og relevant
idrettsvitenskapeligutdanning.
Eksternfinansiering av forskning og utdanning Utvikling av
studieporteføljen inkluderer større oppmerksomhet på
eksternfinansierte, fleksible studietilbud. På
forskningssiden har NIH i 2022 vedtatt en handlingsplan
for eksternfinansiering. Målet er å skape motivasjon og
rigge organisasjonen slik at NIHs produktive
forskningsmiljøer søker om og får tilslag på enda flere
nasjonale og europeiske utlysninger.
Restrukturering av organisasjonen
NIH startet i 2021 et restruktureringsprosjekt som skal
sluttføres og iverksettes i 2022/2023. Hensikten er ikke å
nedbemanne eller svekke administrasjonen. Målet er en
organisasjon som er riktig dimensjonert, organisert og med
rett kompetanse.
Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen
NIH gjennomførte ARK-undersøkelsen i februar 2021.
Resultatene vil bli fulgt opp og arbeidet med i de ulike
enhetene og NIH som helhet gjennom året. Målet er å
styrke arbeidsmiljøet, trivselen og effektiviteten i en tid
preget av omstilling og nytenkning.
Synliggjøring av NIHs ressursbehov
NIHs klare intensjon er å videreføre institusjonen som en
selvstendig vitenskapelig høyskole. En spesialinstitusjon
innen idrettsvitenskap er en styrke for UH-sek- toren,
skoleverket og idrettsbevegelsen. Sentrale og lokale
myndigheter, næringsliv og frivillige organisas- joner
trenger kunnskap om NIH slik at det kan utløses
tilstrekkelige ressurser for å drive videre.

5.1 Planer for virksomheten og styringsparameterefor
2022
Som det fremgår av rapportering for 2021, følger NIH
opp utviklingsmålene for utdanning, forskning og den
teknisk-/administrative virksomheten, og vi følger opp
felles krav og -satsinger i sektoren. Dette arbeidet
videreføres i 2022 og videre fremover.
I 2022 må høgskolen også omstille virksomheten, slik at
den kan videreføres med en mindre andel bevilgningsfinansiering. Det er lagt inn i budsjettet for 2022 at den
eksternt finansierte forskningsvirksomheten må økes, og at
utleieinntektene må økes. I tillegg vil høgskolen:
-

-

gjøre en kritisk gjennomgang av eksisterende studieportefølje
følge opp den nasjonale satsingen på livslang læring med
etablering av nye etter- og videreutdanningstilbud
innenfor NIHs fagområder
få avklart ansvarsfordelingen mellom Statsbygg og
NIH, slik at høgskolen kan gjøre den endelige
vurderingen av hvordan NIHs eiendomsavdeling skal
dimensjoneres
gjennomgå resten av den administrative virksomheten, herunder prioritering av oppgaver, vurdering
av organisering og bemanning på ulike arbeidsområder, vurdering av eksisterende tjeneste- og systemavtaler m.m.

5.2 Planer for tildelt bevilgning
NIH har de senere årene fått en strammere økonomi et-ter
år med effektiviseringskutt, bortfall av leieinntekter fra
Forsvarets høyskole, et omfattende rehabiliteringsprosjekt og koronapandemien som medførte at inntekt fra
utleie sank drastisk.
Høgskolen har kuttet kostnader over flere år, og fikk i
2021 et bedre økonomisk resultat enn budsjettert for-di
kostnadene ble lavere enn forventet. Kostnadene øker
betydelig fra 2022. Først og fremst fordi eierskap

og drift av NIHs bygg overføres til Statsbygg, hvilket
medfører en husleie som er adskillig høyere enn hva
høgskolen sparer som følge av at vedlikeholdsansvar for
byggene overføres. NIH vil også fremover ha betydelige
kostnader knyttet til drift, energi og brukerutstyr i byggene,
og hele drifts- og vedlikeholdsansvaret for anleggene
utendørs. Energikostnadene vil bli adskillig høyere enn
tidligere pga. utvikling i strømpriser, og fordi
energibrønnene ikke virker som de skal (fremdeles høyt
forbruk). I tillegg forventer høgskolen økende kostnader
knyttet til digitalisering og fellessatsinger i sektoren, dvs.
kostnader knyttet til systemer, lisenser, konsulenttjenester og deltakelse i fellesprosjekter.
NIH vil ikke klare å omstille virksomheten tidsnok til å få
balanse i regnskapet i 2022, men høgskolen er i gangmed
å gjennomgå virksomheten med tanke på å redus-ere
kostnadene til et nivå som gjør at høgskolen driver med
overskudd fra og med 2023.
5.3 Campusutvikling og større byggeprosjekter
Det foreligger et forprosjekt for Olympiatoppens (OLT)
utvikling og byggeplaner på NIHs tomt. Bygge- og
utviklingsplan er forelagt og støttes av NIH, og inne- holder
oppsett av nye bygg, flytting og reetablering av flere
utendørsanlegg. Gjennom prosessen om forvaltningsoverdragelse av eiendommen, er Statsbygg satt inn i
prosjektet. Idretten søker Stortinget om finansier-ing av
byggeprosjektet over statsbudsjettet i 2023.
Videre jobbes det med endelige planer for en rulleskitrasé i området, hvor deler av traseen legges på NIHs
eiendom. Prosjektet er i samarbeid med Oslo kommune,
Lyn ski og NIH, og Statsbygg er informert om detaljer i
prosjektet.
Bygging av miljøstasjon ble ferdigstilt våren 2021. Det er
gjennomført som en forlengelse av det store rehabiliteringsprosjektet i regi av Statsbygg og delvis finansiert av NIH.
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Stortinget besluttet sommeren 2021 at NIH innlemmesi
Statens husleieordning fra 1. januar 2022. Som følge at
dette, nedskaleres NIHs egen drift og vedlikehold av
bygningsmassene, byggtekniske anlegg og noe utendørsareal. Med nedskalering av ansvarsforhold, er
personellressursene redusert med seks årsverk; to naturlige
avganger i 2021 og fire årsverk er overført til Statsbygg fra
årsskiftet 2021/2022.

institusjonen i fare for å ikke kunne opprettholde forsvarlig
drift og vedlikehold av kostnadskrevende
brukerutstyr/areal. Statsbygg vil gjennom første halvdel av
2022 utarbeide og fremlegge en femårsplan for større
vedlikeholdsarbeider /byggeprosjekter av bygningsmassen
som ikke varen del av det nylig avsluttede
rehabiliteringsprosjektet.

NIH står fortsatt tilbake med betydelig drift- og vedlikeholdsansvar av brukerutstyr og arealer definert som
brukerutstyr. Med reduserte driftsmidler, står

Budsjett 2021
Budsjett
2021

Regnskap pr
31.12.21

Budsjett
2022

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger

221 380

235 590

-Brutto benyttet til investeringer

-8 822

-19 754

-3 650

+Utsatt inntekstføring, avskrivninger

37 000

92 213

10 000

Inntekter fra tilskudd og overføringer

29 660

32 207

36 395

Salgs- og leieinntekter

22 029

18 032

24 318

72

501

301 247

358 360

306 682

Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

239 118

Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader

199 051

202 870

201 635

Avskrivninger

37 000

92 213

10 000

Driftskostnader

65 526

57 463

116 822

301 577

352 546

328 457

Sum driftskostnader
Driftsresultat = overføring til neste periode
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-330

5 814

-21 775

6. Årsregnskap 2021
6.1 Ledelsens kommentarer
Bekreftelse
Regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige
regnskapsstandardene og i henhold til bestemmelser om
økonomistyring i staten. Riksrevisjonen er ekstern revisor
og bekrefter årsregnskapet for NIH.
Vurdering av periodens drift og vesentlige avvik
mellom resultatregnskap og budsjett i perioden
NIH har et internt plan- og styringssystem der mål for
virksomheten gitt i tildelingsbrevet er inntatt og
operasjonalisert. NIH følger opp tertialvise tiltak for å nå
disse målene. NIH har fulgt opp prioriterte oppgaver iht.
tildelingsbrev 2021.
NIH hadde for 2021 et styrevedtatt budsjett med en
underdekning på 0,3 mill. kroner.
Regnskapet er avsluttet med et positivt avvik mellom
budsjett og regnskap på 6,1 mill. kroner. Høgskolen har
høyere lønnskostnader, som kan henføres til BOA
virksomheten, mens driftskostnadene er lavere enn
budsjettert på grunn av lavere aktivitet under korona
perioden.

Salgs- og leieinntekter er 4 mill. kr. lavere enn budsjettert,
hvilket først og fremst skyldes svikt i utleievirksomheten på
grunn av at høgskolens idrettsanlegg har vært
«koronastengt» store deler av 2021.
Avskrivningene er 55,2 mill. kr. høyere enn budsjettert,
hvilket skyldes korrigering av feil i tidligere år (for lite
avskrevet tidligere).
Bokført inntekt er 57,1 mill. kr. høyere enn budsjettert,
mens driftskostnader inkl. avskrivninger er 51 mill. kr.
høyere enn budsjettert.
Resultat av periodens aktivitet før avregning viser et
overskudd på 5,8 mill. kr. Etter avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet viser regnskapet et resultat på 0
kroner.
For nærmere detaljer, se avsnitt 6.3 Noter, note 31.
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Budsjett2021

Avvik budsjett
regnskap 2022

Regnskap pr
31.12.21

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger

249 558

308 049

-58 491

0

0

0

Inntekt fra tilskudd og overføringer

29 660

32 207

-2 547

Salgs- og leieinntekter

22 029

18 032

3 996

0

72

-72

301 247

358 360

-57 113

0

0

0

199 051

202 870

-3 819

37 000

92 213

-55 213

0

0

0

Inntekt fra gebyrer

Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnader
Lønn og sosiale kostnader
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader

65 526

57 463

8 063

Sum driftskostnader

301 577

352 546

-50 969

Driftsresultat

-330

Note

5 814

31.12.2021

-6 144

31.12.2020

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger

1

308 049

278 883

Inntekt fra tilskudd og overføringer

1

32 207

26 701

Inntekt fra gebyrer

1

0

0

Salgs- og leieinntekter

1

18 032

18 365

Andre driftsinntekter

1

72

73

358 360

324 022

Sum driftsinntekter

Note

31.12.2021

31.12.2020

Driftskostnader
Varekostnader
Lønnskostnader

2

202 870

202 737

Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

4,5

92 213

66 933

Nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

4,5

Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
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3

0

0

57 463

54 666

352 546

324 336

Inntekts- og kostnadsutvikling
Bokførte inntekter er økt med 34,3 mill. kr. i forhold til
2020, til 358,4 mill. kr. Inntekt fra bevilgning fra
Kunnskapsdepartementet økes med 29,2 mill. kr, fra 278,9
mill. kroner til 308,2 mill. kr. Det er en reell økning i
bevilgning (+8,6 mill. kr.), i tillegg til at avskrivningene er
25,3 mill. kr. høyere (ingen resultateffekt).
Inntekter fra tilskudd og overføringer (BOA) øker med 5,3
mill. kr. sammenlignet med fjoråret, og ligger over
budsjett. Salgs- og leieinntekter er på samme lave nivå som
i 2020. Dette er en direkte følge av koronasituasjonen, som
særlig har gått ut over utleievirksomheten.
Samlede kostnader øker med 28,2 mill. kr. sammenlignet
med fjoråret, som i sin helhet kan henføres til økte
avskrivninger (ingen resultateffekt).
Lønnskostnadene ligger på samme nivå som i 2020.
Lønnsvekst og økte lønnskostnadene knyttet til BOA
virksomheten, kompenseres ved ledighet i 1 halvår, samt
økt utbetaling av refusjoner for sykefravær i koronaperioden. Andre driftskostnader øker med 2,8 mill. kr., til
57,5mill. kr.
SUM lønnskostnader og andre driftskostnader har dermed
økt med 3 mill. kr. sammenlignet med kostnadene pr.
samme tid i fjor. Hvis vi korrigerer for økt BOAaktivitet
sammenlignet med fjoråret (+ 5,5 mill. kr), viser

regnskapet en reell nedgang i kostnadene knyttet til den
bevilgningsfinansierte aktiviteten.
Avskrivningene er 25,3 mill. kroner høyere enn i fjor.
Se avsnitt 6.3 Noter, note “Resultatregnskap”.
Utvikling i ubenyttede statlige midler
Netto er resultatført avsetning fra bevilgningsfinansiert
(BFV) virksomhet økt med 5,8 mill. kroner, til 9,1 mill.
kroner (se avsnitt 6.3 Noter, note 15 del I).
Avsetning til påbegynte investeringsprosjekter reduseres
fra 4,1 mill. kroner ved årsskiftet, til 3,9 mill. kroner,mens
avsetning til styrevedtatte ikke påbegynte investeringsprosjekter øker til 1,1 mill. kr.
I tillegg til avsetning av mottatte inntektsførte midler, har
NIH mottatt midler som ennå ikke er inntektsført. Som det
fremgår av avsnitt 6.3, note 15 del II & III, har NIH
balanseført til sammen 30,1 mill. kroner i bidrag og
bevilgninger som ikke er resultatført.
Samlet sett, har høgskolen avsetninger til investeringer
tilsvarende 3% av samlet bevilgning, mens avsetningertil
andre formål utgjør 2% av samlet bevilgning.
Utvikling i andre balanseposter
Sammenlignet med balansen pr. 31.12.2020 reduseres
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NIHs eiendeler reduseres med 27,1 mill. kr. i perioden, fra 1
301,1 mill.kr. til 1 277 mill. kr. Bokført verdi av
anleggsmidler reduseres med 40,7 mill. kr., mens
omløpsmidler øker med 13,6mill. kr. Endring i omløpsmidler
kan først og fremst forklares ved periodisering av husleie til
Statsbygg for 1. kvartal 2022. Se avsnitt 6.3 Noter, note
“Balanse -eiendeler”.
SUM kapital og gjeld reduseres med 27,1 mill. kr. Kapitalen
reduseres med 45,3 mill. kr., fordi bygg/anlegg avskrives,
avregnet bevilgningsfinansiert virks. øker med driftsresultat
-21, og ikke inntektsført bevilgning reduseres fordi prosjekt
ombygging av biblioteket snart er fullført. Kortsiktig gjeld
øker med 18,3 mill. kr., først og fremst fordi
leverandørgjelden øker (husleie Statsbygg). Itillegg øker
påløpte kostnader, skyldig lønn og annen kortsiktig gjeld. Se
avsnitt 6.3 Noter, note “Balanse - Gjeld og kapital”.

Gjennomførte og planlagte investeringer
NIHs planlagte investeringer for 2021 var i stor grad knyttet
til systemer og utstyr. En del av dette måtte utsettes til 2022
på grunn av koronarelaterte utfordringermed å få
gjennomført tiltakene. Dette gjelder særlig IT infrastruktur
knyttet til driftssikkerhet og informasjonssikkerhet.
I kommende periode prioriteres nødvendige investeringeri
IT infrastruktur, i tillegg til at to større investeringsprosjekter sluttføres i 2022 (ombygging bibliotek og miljøstasjon).
Revisjon
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefterårsregnskapet
for NIH.
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Oddbjørn Klomsten Andersen

Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Prinsippnote - SRS
Generelle regnskapsprinsipper Virksomhetsregnskapet
er satt opp i samsvar med detil enhver tid gjeldene
statlige regnskapsstandardene (SRS) . Alle regnskapstall
er oppgitt i 1000 kroner dersom mikke annet er særskilt
opplyst.
Anvendte regnskapsprinsipper
Inntekter fra bevilgninger og inntekt fra tilskuddog
overføringer
Alle aktiviteter som årets grunnbevilgning er ment til å
finansiere er utført pr. 31.12 og grunnbevilgning fra
departementet er dermed ansett som opptjent.
Bevilgning knyttet til konkrete oppgaver som ikke er
gjennomført på balansedagen, er klassifisert som ikke
inntektsført bevilgning, og presentert i del III i note 15.
Overskudd fra bevilgningsfinansiert aktivitet er presentert
som Avregnet bevilgningsfinansiert aktiviteti del C Statens
kapital i balansen. Bidrag og tilskudd
fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd
samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på
balansedagen, er presentert som annen kortsiktig gjeld
på regnskapslinjen ikke inntektsført tilskudd og
overføringer i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelderfor
gaver og gaveforsterkninger.
Den andelen av inntekt fra bevilgninger og tilsvarende som
benyttes til anskaffelse av immaterielle eiendeler ogvarige
driftsmidler som balanseføres, inntektsføres ikke på
anskaffelsestidspunktet, men avsettes i balansen
på regnskapslinjen statens finansiering av immaterielle
eiendeler og varige driftsmidler.

I takt med kostnadsføringen av avskrivninger av
immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
inntektsføres et tilsvarende beløp fra avsetningen statens
finansiering av immaterielle eiendeler og varigedriftsmidler.
Periodens inntektsføring fra avsetningen resultatføres som
inntekt fra bevilgninger. Dette medfører at kostnadsførte
avskrivninger inngår i virksomhetens driftskostnader uten å
få resultateffekt.
Inntekter fra transaksjonsbaserte inntekter Transaksjoner
resultatføres til verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet. Inntekt resultatføres når den er
opptjent. Inntektsføring ved salg av varer skjer på
leveringstidspunktet hvor overføring av risiko og kontroll er
overført til kjøper. Salg av tjenester inntektsføres i taktmed
utførelsen.
Kostnader
Utgifter som gjelder transaksjonsbaserte inntekter er
kostnadsført i samme periode som tilhørende inntekt.
Utgifter som finansieres med inntekt fra bevilgning og
inntekt fra tilskudd og overføringer, er kostnadsført i
samme periode som aktivitetene er gjennomført og
ressursene er forbrukt.
Pensjoner
SRS 25 Ytelser til ansatte legger til grunn en forenklet
regnskapsmessig tilnærming til pensjoner.Statlige
virksomheter skal ikke balanseføre netto
pensjonsforpliktelser for ordninger til Statens
pensjonskasse (SPK).
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Vi har resultatført arbeidsgiverandelen av pensjonspremien som pensjonskostnad. Pensjon er kostnadsført
som om pensjonsordningen i SPK var basert på en
innskuddsplan.
Leieavtaler
Vi har valgt å benytte forenklet metode i SRS 13 om
leieavtaler og klassifiserer alle leieavtaler som
operasjonelle leieavtaler.
Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler er varige og betydelige eiendeler som
disponeres av virksomheten. Med varige eiendeler
menes eiendeler med utnyttbar levetid på 3 år eller
mer. Med betydelige eiendeler forstås eiendeler med
anskaffelseskost på kr 50 000 eller mer. Anleggsmidler er
balanseført til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger.
Kontorinventar og datamaskiner (PCer, servere m.m.) med
utnyttbar levetid på 3 år eller mer er balanseført som egne
grupper.
Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved
bruksendring, dersom virkelig verdi er lavere enn
balanseført verdi.
Egenutvikling av programvare
Kjøp av bistand til utvikling av programvare er
balanseført. Bruk av egne ansatte til utvikling av
programvare er kostnadsført.
Klassifisering og vurdering av omløpsmidler og
kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster
som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert
somanleggsmidler/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på opptakstidspunktet.
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Beholdning av varer og driftsmateriell
Beholdninger omfatter varer for salg og driftsmateriell
som benyttes i eller utgjør en integrert del av
virksomhetens offentlige tjenesteyting. Innkjøpte varer
er verdsatt til anskaffelseskost ved bruk av metoden
først inn, først ut (FIFO). Beholdninger av varer er
verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og netto
realisasjonsverdi. Beholdninger av driftsmateriell er
verdsatt til anskaffelseskost.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen
til pålydende etter fradrag for avsetning tilforventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag avindividuelle
vurderinger av de enkelte fordringene.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved
regnskapsårets slutt. Her er Norges Banks spotkurs per
31.12 lagt til grunn.
Statens kapital
Statens kapital utgjør nettobeløpet av virksomhetens
eiendeler og gjeld. Statens kapital består av virksomhetskapital, avregninger og utsatt inntektsføring
av bevilgning (nettobudsjetterte). Universiteter og
høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor
sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som
opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til
og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler tildekning av
drift, anskaffelser eller andre forhold innenforformålet til
institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er
øremerket slike formål, er klassifisert som
virksomhetskapital ved enhetene.
Statens finansiering av immaterielle eiendeler ogvarige
driftsmidler
Avsetningen statens finansiering av immaterielleeiendeler
og varige driftsmidler viser inntekt fra bevilgninger og
tilsvarende som er benyttet til anskaffelse av

immaterielle eiendeler og varigedriftsmidler.
Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den
direkte metode tilpasset statlige virksomheter.
Statlige rammebetingelser
Selvassurandørprinsipp
Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke
inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker
å reflektere alternative netto forsikringskostnadereller
forpliktelser.
Statens konsernkontoordning
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at
alle innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp
mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges
Bank. Virksomheten tilføres likvider løpende gjennom
året i henhold til utbetalingsplan fra overordnet
departement og disponerer en egen oppgjørskonto
i konsernkontoordningen i Norges Bank. Denne
renteberegnes ikke. Nettobudsjetterte virksomheter
beholder likviditeten ved årets slutt.

Sammenligningstall
Statsbygg har foretatt rehabilitering/oppgradering av
bygningsmassen ved NIH. Grunnlag fra Statsbygg ble
forelagt NIH i 2021. I og med at bygget ble tatt i bruk før
2021, ble det samtidig registrert avskrivninger fra desember
2019. Dette medførte at avskriving som gjaldt fra des. 2019
t.o.m. des. 2020 er regnskapsført i 2021. Dette utgjør 32,3
mill. kr. og er en del av ordinære avskrivinger i årets
regnskap. Som følge av dette er sammenligningstall for
2020 for balanselinjene «Tomter, bygninger og annen fast
eiendom» og «Statens finansiering av immaterielle
eiendeler og varige driftsmidler» nedjustert med 32,3 mill.
kr. Tilsvarende for resultatregnskapet er sammenligningstall
for 2020 økt med 32,3 mill. kr. for regnskapslinjene «inntekt
fra bevilgninger» og «avskrivninger» med tilhørende noter.
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// Resultatregnskap
Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Org.nr.: 971526033
Beløp i 1000 kroner

Note
Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Inntekt fra gebyrer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

1
1
1
1
1

2
4,5
4,5
3

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader

6
6

Resultat av periodens aktiviteter
Avregninger og disponeringer
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)
Sum avregninger og disponeringer
Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten
Avgifter og gebyrer direkte til statskassen
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet
Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Tilskudd til andre
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
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15 I
8

31.12.2021

31.12.2020

308 049
32 207
0
18 032
72
358 360

278 883
26 701
0
18 365
73
324 022

202 870
92 213

352 546

202 737
66933
0
54 666
324 336

5 814

-314

90
124
-35

59
158
-99

5 779

-413

-5 779
0
-5 779

413
413

0

0

0

0

0
57 463

9
9

10

// Balanse
Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Beløp i 1000 kroner
EIENDELER

Note

31.12.2021

31.12.2020

A. Anleggsmidler
I Immaterielle eiendeler
Programvare og lignende rettigheter
Immaterielle eiendeler under utførelse

4

107

327

4

0
107

0
327

5
5
5
5

1 084 918
7 082
70 543
0

1 115 381
8 314
79 301
0

5

0
1 162 543

0
1 202 996

0

0

1 162 650

1 203 322

0

0

13
16

5 512
0

6 454
0

14

13 976
19 488

1 349
7 803

17
17
17
17

94 899
0
0
0
94 899

92 963
0
0
0
92 963

114 387

100 765

1 277 037

1 304 088

0

0

1 277 037

1 304 088

Sum immaterielle eiendeler
II Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og transportmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
Anlegg under utførelse
Infrastruktureiendeler
Sum varige driftsmidler
III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

11
11A

Sum anleggsmidler
B. Omløpsmidler
I Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell

12

Sum beholdning av varer og driftsmateriell
II Fordringer
Kundefordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Andre fordringer
Sum fordringer
III Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank
Bankinnskudd for gaver og gaveforsterkninger
Andre bankinnskudd
Kontanter og lignende
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler drift
IV Fordringer vedrørende
innkrevningsvirksomhet og andre overføringer
Fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og
andre overføringer til staten
Sum fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet
Sum eiendeler
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// Balanse
Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Beløp i 1000 kroner
Note

31.12.2021

31.12.2020

STATENS KAPITAL OG GJELD
C. Statens kapital
I Virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital
Sum virksomhetskapital
II Avregninger
Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)

8
8

0
5 592
5 592

0
5 592
5 592

15 I

9 099
9 099

3 319
3 319

4, 5
15 III

1 162 650
2 884
1 165 534

1 203 323
13 329
1 216 652

1 180 225

1 225 563

0

0

0

0

25 068
8 018
6 791
16 479
27 210
2 017
11 230
96 813

9 143
7 452
7 264
16 572
29 583
3 184
5 326
78 524

96 813

78 524

1 277 037

1 304 088

0

0

1 277 037

1 304 088

Sum avregninger
III Utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte)
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige
driftsmidler
Ikke inntektsført bevilgning
Sum utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte)
Sum statens kapital
D. Gjeld
I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Avsetninger langsiktige forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser

19

II Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Ikke inntektsført tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte)
Mottatt forskuddsbetaling
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

15 II
16
18

Sum gjeld
Sum statens kapital og gjeld drift
IV Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre
Ikke utbetalt bevilgning mottatt til tilskuddsforvaltning
Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra
Sum gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer
Sum statens kapital og gjeld
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Kontantstrømoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter (direkte modell)
Beløp i 1000 kroner

Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
Innbetalinger
innbetalinger av bevilgning fra fagdepartementet (nettobudsjetterte)
innbetalinger av bevilgninger fra andre departementer (nettobudsjetterte)
innbetalinger fra salg av varer og tjenester
innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser
innbetalinger av tilskudd og overføringer
innbetaling av refusjoner
innbetalinger knyttet til konsortie-/samarbeidsavtaler
andre innbetalinger
Sum innbetalinger
Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader
utbetalinger for kjøp av varer og tjenester
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter
utbetalinger og overføringer til andre statsetater
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter
andre utbetalinger
Sum utbetalinger
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter*
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (+)
utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (-)
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler (+)
utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler (-)
innbetalinger ved salg av obligasjoner og andre fordringer (+)
utbetalinger ved kjøp av obligasjoner og andre fordringer (-)
innbetalinger av utbytte (+)
innbetalinger av renter (+)
utbetalinger av renter (-)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
innbetalinger av virksomhetskapital (+)
tilbakebetalinger av virksomhetskapital (-)
utbetalinger av utbytte til statskassen (-)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Kontantstrømmer knyttet til overføringer
innbetalinger fra fagdepartementet til tilskudd til andre (+)
innbetalinger fra andre departement til tilskudd til andre (+)
innbetalinger fra andre virksomheter til tilskudd til andre (+)
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter (-)
skatter, avgifter og gebyrer direkte til statskassen (+)
avregning med statskassen vedrørende innkrevingsvirksomhet (-)
Netto kontantstrøm knyttet til overføringer
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (+/-)
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-)
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt
* Avstemming
avregning av bevilgningsfinansiert aktivitet
disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)
bokført verdi avhendede anleggsmidler
ordinære avskrivninger
nedskrivning av anleggsmidler
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)
endring i statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
endring i ikke inntektsført bevilgning
endring i beholdninger av varer og annet driftsmateriell
endring i kundefordringer
endring i leverandørgjeld
endring i ikke inntektsført tilskudd og overføringer
effekt av valutakursendringer
poster klassifisert som investerings- og finansieringsaktiviteter
poster klassifisert som kontantstrømmer knyttet til overføringer
endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter*

31.12.2021

31.12.2020

Budsjett 2022

222 349

230 994

238 426

0

245

0

17 941

19 528

23 982

0

0

0

14 675

19 013

23 944

0

0

0

0

0

0

19 630

17 109

9 510

274 595

286 889

295 862

199 279

202 183

201 918

52 355

57 928

112941

74

48

0

0

0

0

0

0

0

1 659

1 068

0

253 367

261 226

314 859

21 228

25 662

-18 997

0

0

0

-19 257

-2 488

-10 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

59

0

-124

-158

0

-19 291

-2 587

-10 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 936

23 075

-29 747

92 963

69 888

94 899

94 899

92 963

65 152

31.12.2021

31.12.2020

5 779

-413

0

0

0

0

92 213

34 649

0

0

-19 257

-125 480

-72 957

90 832

-10 446

0

0

-533

942

25 201

15 925

0

-2 373

-2 322

0

0

19 291

1 697

-7 890

2 032

21 228

25 662

0
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Prinsipp for bevilgningsoppstilling
Virksomhetsregnskapet for statlige forvaltningsorganer
med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor
statsregnskapet (nettobudsjetterte virksomheter) er
utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer i
bestemmelser om økonomistyring i staten. Virksomhetsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsenes punkt
3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets
rundskriv R-115 og tilleggskrav fastsatt av
Kunnskapsdepartementet.
Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordningi
Norges Bank i henhold til bestemmelsenes punkt 3.7.1.
Nettobudsjetterte virksomheter får bevilgningen fra
Kunnskapsdepartementet innbetalt på sin bankkonto.
Beholdninger på virksomhets oppgjørskonto i Norges Bank
overføres til nytt år.
Bevilgningsoppstillingen omfatter perioden fra 1. januartil
den aktuelle balansedagen.
Bevilgningsoppstillingens del I viser hva virksomheten har
fått stilt til disposisjon i henhold til tildelingsbrev og
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hvilke utbetalinger som er registrert i statens konsernkontosystem. Utbetalingene er knyttet til og avstemt mot
tildelingsbrevene og er satt opp etter inndelingen
Stortinget har fastsatt for budsjettet og de
spesifikasjonene som er angitt i tildelingsbrevene.
Bevilgningsoppstillingens del II omfatter det som er
rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet.
Likvidrapporten viser saldo og likvidbevegelser på
virksomhetensoppgjørskonto og øvrige konti i Norges Bank.
Beholdningene rapportert i likvidrapporten er avstemt mot
statens konsernkontosystem og øvrige beholdninger
i Norges Bank.
Bevilgningsoppstillingens del III viser alle finansielle
eiendeler som virksomheten er ført opp med i statens
kapitalregnskap. Beholdningene i statens kapital- regnskap
er basert på at transaksjonene er ført med verdien på
betalingstidspunktet. Verdien på balanse- dagen er satt til
historisk kostpris på transaksjons- tidspunktet.

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2020 for nettobudsjetterte virksomheter pr. 31.12.2021
Del I

Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev
Utgiftskapittel Kapittelnavn
260
Universiteter og høyskoler
Direktoratet for internasjonalisering og
272
kvalitetsututvikling i høyere utdanning
Unit - Direktoratet for IKT og
273
fellestjenester i høyere utdanning og

Post
50

Tiltak for høyere utdanning og
forskning
Tiltak for høyere utdanning og
275
forskning
Tiltak for høyere utdanning og
275
forskning
Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60
275

2xx
2xx
2xx
Samlet sum på

50
50
21
45

Samlet
Posttekst
utbetaling
Statlige universiteter og høyskoler
221 849
Direktoratet for internasjonalisering og
0
kvalitetsututvikling i høyere utdanning
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i
0
høyere utdanning og forskning
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan
nyttes under post 70
500
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan
overføres
0

70
Tilskudd, kan nyttes under post 21
Høyere utdanning og forskning

0
222 349

Formålet/virksomheten
Formålet/virksomheten
Formålet/virksomheten
kapitler og poster under programområde 07 Kunnskapsdepartementet

0
0
0
222 349

xxxx
[Formålet/Virksomheten]
xx
xxxx
[Formålet/Virksomheten]
xx
Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet

0
0
0

Sum utbetalinger i alt

222 349

DEL II
Beholdninger rapportert i likvidrapport 1)
Oppgjørskonto i Norges Bank
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Øvrige bankkonti Norges Bank2)
Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo på øvrige bankkonti i Norges Bank

Regnskap
31.12.2021

Note
17

92 963
1 936
94 899

17

17

0
0
0

17

Del III
Beløp i 1 000 kroner

Beholdninger på konti i kapitalregnskapet
Konto
Tekst
6001/820209 Oppgjørskonto i Norges Bank
628002
Leieboerinnskudd
6402xx/8102xx Gaver og gaveforsterkninger

Note
17
11

31.12.2021
94 899
0
0

31.12.2020
92 963
0
0

Endring
1 936
0
0

1) Dersom virksomheten disponerer flere oppgjørskontoer i Norges Bank enn den ordinære driftskontoen, skal også disse
beholdningen spesifiseres med inngående saldo, endring i perioden og utgående saldo. Slike beholdninger skal også inngå i oversikten
over beholdninger rapportert til kapitalregnskapet. Vesentlige beløp spesifiseres særskilt nedenfor.
2) Oversikten skal omfatte andre konti som virksomheten har i Norges Bank. Som eksempel nevnes gavekonti.

Norges idrettshøgskole
nih.no

43

Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter
Beløp i 1000 kroner

31.12.2021

31.12.2020 Budsjett 2022

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet
- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+)
- periodens tilskudd til andre (-)
Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet1)
Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

221 286
-19 754
92 213
0
0
0
14 304
308 049

213 653
-1 598
66 933
0
0
-1 568
1 217
278 637

237 859
-3 650
10 000
0
456
0
1 348
246 013

Inntekt fra bevilgninger fra andre departement
Periode ns tilskudd/overføring fra andre de partement1)
- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning /driftstilskudd (-)
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+)
- tilskudd til andre (-)
Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres)

0
0
0
0
0
0
0
0

245
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Sum inntekt fra bevilgninger fra andre departement

0

245

0

308 049

278 883

246 013

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1) Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.

Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet)
Gebyrer og lisenser 1) 2)
Gebyrer
Lisenser
Sum inntekt fra gebyrer (linje RE.2 i resultatregnskapet)

1) Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Dette avsnittet skal bare brukes
når gebyrene eller lisensene skal klassifiseres som driftsinntekt for institusjonen. 2) Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar
midler knyttet til lisenser på vegne av staten og som skal overføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres som innkrevingsvirksomhet og
presenteres i avsnittet for innkrevingsvirksomhet i resultatregnskapet og spesifiseres i note 9.
Tilskudd og overføringer fra statlige etater 1)
Periodens tilskudd/overføring fra andre statlige etater
+ periodens tilskudd fra andre statlige etater via andre virksomheter
- periodens tilskudd til andre virksomheter (-)
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater
Periodens tilskudd/overføring direkte fra Norges forskningsråd (NFR)
+ periodens tilskudd fra NFR via andre virksomheter (+)
- periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-)
Periodens netto tilskudd fra NFR
Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige etater (spesifiseres)2)
Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater

11 205
0
0
11 205
5 862
0
-1 614
4 248
0
15 453

7 666
0
0
7 666
4 746
0
0
4 746
0
12 412

12 820
0
0
12 820
13 524
0
0
13 524
0
26 344

1)

Vesentlige bidrag skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Linjene N1.21 skal bare omfatte tilskudd/overføringer som omfattes
av bestemmelsene i rundskriv F-07-13. Midler som benyttes til investeringer, skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i
KD-avsnittet. Oppdragsinntekter og salgs- og leieinntekter skal spesifiseres i de respektive avsnittene nedenfor.

2)

Vesentlige bidrag skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Linje N1.30 skal omfatte tilskudd/overføringer som ikke omfattes av
bestemmelsene i rundskriv F-07-13.
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Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet 1)
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)
+ periodens tilskudd fra RFF via andre virksomheter (+)
- periodens tilskudd/overføring fra RFF til andre (-)
Periodens netto tilskudd/overføring fra RFF
Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater
Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser
Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private
Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere
- periodens tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere til andre virksomheter (-)
Periodens netto tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere
Periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP7, Horisont 2020 og Horisont Europa)
+ periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning fra andre (+)
- periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-)
Periodens netto tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP7, Horisont 2020 og Horisont Europa)
Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet
+ periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet fra andre (+)
- periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-)
Periodens netto tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet
Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere2)

0
0
0
0
0
18 373
57
-122
-45
18 263
-1 643
0
0
-1 643
134
0
0
134
0

0
0
0
0
0
10 722
86
1 551
500
12 858
316
0
0
316
1 115
0
0
1 115
0

0
0
0
0
0
8 405
212
0
0
8 617
1 000
0
0
1 000
434
0
0
434
0

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet

16 753

14 289

10 051

1)
2)

Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter
forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet. Avsnittet gjelder bidrag som tilfredsstiller kravene i rundskriv F-07-13.
Gjelder tilskudd/overføringer som ikke omfattes av bestemmelsene i F-07/2013.

Inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 1)
Inntektsførte gaver og gaveforsterkninger
Sum inntektsførte gaver og gaveforsterkninger

0
0

0
0

0
0

Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer
skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet.
Oppdragsinntekter, salgs- og leieinntekter
Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet 1)
Statlige etater
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner og stiftelser
Næringsliv/privat
Andre
Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet

311
310
109
0
8
738

149
0
0
0
0
149

320
0
0
0
0
320

Andre salgs- og leieinntekter 1
Andre salgs- og leieinntekter 2
Andre salgs- og leieinntekter*
Sum andre salgs- og leieinntekter

9 916
7 378
0
17 294

11 905
6 311
0
18 216

12 121
11 378
0
23 499

Sum salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet)

18 032

18 365

23 819

0
72
0
0
72

0
73
0
0
73

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
544
0
544

1)Avsnittet skal omfatte oppdragsinntekter som omfattes av bestemmelsene i rundskriv F-07-13.
Andre salgs- og leieinntekter

Andre driftsinntekter
Gaver som skal inntektsføres
Øvrige andre inntekter 1
Øvrige andre inntekter 2
Øvrige andre inntekter1)
Sum andre driftsinntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet)

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. 1)
Salg av eiendom
Salg av maskiner, utstyr mv
Salg av andre driftsmidler
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.6 i resultatregnskapet)

1) Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene. Merk at det er den regnskapsmessige
gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter.
Sum driftsinntekter

358 360

324 022

306 771

Sammenligningstall per 31.12.2020 er nedjustert med 32,3 mill. kr. når det gjelder utsatt inntekt fra forpliktelse Jfr. Prinsippnote.
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Note 2 Lønnskostnader

DEL I
Beløp i 1000 kroner

31.12.2020

Beløp i 1000 kroner

Lønn
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader1)
Lønn balanseført ved egenutvikling av anleggsmidler2)
Sykepenger og andre refusjoner
Andre ytelser
Sum lønnskostnader

31.12.2019

31.12.2021
150 990
17 461
24 284
16 264
0
-7 437
1 307
202 870

31.12.2020
146 587
17 376
25 022
18 015
0
-5 506
1 244
202 737

Antall utførte årsverk:
222
227
1) Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats til
Statens pensjonskasse er 10,9 prosent for 2021.
2) Inneholder lønn og sosiale kostnader (feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader)
DEL II

Lønn og godtgjørelser til ledende personer
Rektor (gjelder også dersom rektor er tilsatt)

Lønn

Andre
godtgjørelser

SUM

1198

1198

1224

1224

Ekstern styreleder (gjelder institusjoner som har tilsatt rektor)
Administrerende direktør

0

Lønn og godtgjørelser til ledende personer oppgis i kroner i samsvar med faktiske utbetalinger for regnskapsåret
2021.
Note 3 Andre driftskostnader
Beløp i 1000 kroner

Husleie
Vedlikehold egne bygg og anlegg
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Mindre utstyrsanskaffelser
Tap ved avgang anleggsmidler
Leie av maskiner, inventar og lignende
Kjøp av konsulenttjenester
Kjøp av andre fremmede tjenester
Reiser og diett
Øvrige driftskostnader1)
Sum andre driftskostnader

31.12.2021
409
3 706
0
9 293
3 049
4 933
0
5 534
6 226
8 125
2 220
13 966
57 463

31.12.2020
302
4 429
0
7 435
3 033
6 698
0
7 373
6 060
6 021
1 803
11 511
54 666

Referanse
N3.1
N3.2
N3.3
N3.4
N3.5
N3.6
N3.6A
N3.7
N3.8A
N3.8B
N3.9
N3.10
N3.11

Spesifiseres ytterligere under oppstillingen dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet
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Tilleggsinformasjon om operasjonelle leieavtaler
Type eiendel
Tomter,
bygninger og
Immaterielle annen fast
eiendom
eiendeler
Varighet inntil 1 år
Varighet 1-5 år
Varighet over 5 år
Kostnadsført leiebetaling for perioden

0

Maskiner
og
transportm
idler

0

Driftsløsøre,
inventar,
verktøy og
Infrastruktur
lignende
eiendeler
Sum

0

0

0

0
0
0
0

DBHreferanse
N3I.01
N3I.02
N3I.03
N3I.1

Note 4 Immaterielle eiendeler

Programvare
og lignende
rettigheter
Anskaffelseskost 31.12.2020

Immaterielle
eiendeler
under
utførelse

4 814

SUM
0

4 814

0

0

-104

0

-104

0

0

0

4 710

0

4 710

- akkumulerte nedskrivninger 31.12.2020 (-)

0

0

0

- nedskrivninger pr. 31.12.2021 (-)

0

0

0

- akkumulerte avskrivninger 31.12.2020 (-)

-4 488

0

-4 488

- ordinære avskrivninger pr. 31.12.2021 (-)

-220

0

-220

104

0

104

107

0

107

+ tilgang pr. 31.12.2021 (+)
- avgang anskaffelseskost pr. 31.12.2021 (-)
+/- fra eiendel under utførelse til annen gruppe (+/-)
Anskaffelseskost 31.12.2021

+ akkumulert avskrivning avgang pr. 31.12.2021 (+)
Balanseført verdi 31.12.2021

Avskrivningssatser (levetider)

5 år / lineært

Ingen

Tilleggsopplysninger når det er avhendet immaterielle eiendeler:
Salgssum ved avgang anleggsmidler

0

0

0

- Bokført verdi avhendede anleggsmidler

0

0

0

Regnskapsmessig gevinst/tap

0

0

0
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 5 Varige driftsmidler
Beløp i 1000 kroner

Anskaffelseskost 31.12.2020

Bygninger og
Maskiner og Driftsløsøre,
annen fast Anlegg under Infrastruktur- transportinventar,
utførelse
eiendeler
Tomter
eiendom
midler
verktøy o.l.
152 341
1 154 027
0
0
30 900
181 036

Sum
1 518 304

+ tilgang nybygg pr. 31.12.2021 - eksternt finansiert (+)

0

0

0

0

0

0

0

+ tilgang nybygg pr. 31.12.2021 - internt finansiert (+)

0

0

0

0

0

0

0

+ andre tilganger pr. 31.12.2021 (+)

0

9 369

0

0

1 782

8 106

19 257

- avgang anskaffelseskost pr. 31.12.2021 (-)

0

0

0

0

-219

-9 282

-9 502

+/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

152 341
0

1 163 396

0

0

32 462

179 860

1 528 059

0

0

0

0

0

0

- nedskrivninger pr. 31.12.2021 (-)

0

0

0

0

0

0

0

- akkumulerte avskrivninger 31.12.2020 (-)

0

-158 703

0

0

-22 586

-101 735

-283 024

- ordinære avskrivninger pr. 31.12.2021 (-)

0

0

-3 014

-16 864

-91 993

+ akkumulert avskrivning avgang pr. 31.12.2021 (+)

0

-72 116
0

0
0

0

9 502

152 341

932 577

0

0

219
7 082

9 282
70 543

1 162 543

Anskaffelseskost 31.12.2021
- akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2020 (-)

Balanseført verdi 31.12.2021

Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1som
"utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler" .
Rehabilitering av NIH i regi av statsbygg ble registrert i 2021 med periode fra des. 2019.
Dette medførte at avskriving som gjaldt des. 2019 t.o.m. des. 202012 for anlegg DR20676 ble foretatt i januar 2021.
Dette utgjør 32,3 mill. kroner og er en del av ordinære avskriving per 31.12.2021.
I tillegg er det en del anlegg som ikke er korrekt avskrevet tidligere år. Dette ble foretatt i des. 2021 og utgjør 3,7
mill. kroner og er en del av ordinære avskrivinger per 31.12.2021.
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader
Beløp i 1000 kroner
31.12.2021 31.12.2020
Finansinntekter
Renteinntekter
Valutagevinst (agio)
Reversering av tidligere nedskrivning (oppskrivning til kostpris)
Utbytte fra eierandeler i selskaper mv. (spesifiseres i avsnittet nedenfor)
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

56
34
0
0
0
90

26
33
0
0
0
59

4
0
120
0
124

18
0
141
0
158

Finanskostnader
Rentekostnad
Nedskrivning av aksjer
Valutatap (disagio)
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter)
Beløp i 1000 kroner
Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte og
bidragsfinansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert
aktivitet.
Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet.
Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet opptjent virksomhetskapital, dvs. den
kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften.
Innskutt virksomhetskapital er kapitalene knyttet til aksjer som ble finansiert av bevilgning på 90-post og som derfor
tidligere var klassifisert som aksjer i gruppe 1. Disse aksjene føres nå i gruppe 2 og er overført til den enkelte
institusjons virksomhetsregnskap. Innskutt virksomhetskapital skal anses som bundet.
Innsk utt virksomhetsk apital:

Innskutt virksomhetskapital 01.01.2021
Oppskrivning av eierandeler i perioden (+)
Nedskrivning av eierandeler i perioden (-)
Salg av eierandeler i perioden (-)
Kjøp av eierandeler i perioden (+)
Innskutt virksomhetskapital 31.12.2021

Beløp Referanse

0 N8I.011
0 N8I.012
0 N8I.013
0 N8I.014
0 N8I.015
0 N8I.1

Bunden opptjent virksomhetsk apital:

Bunden opptjent virksomhetskapital pr. 01.01.2021
Kjøp av aksjer i perioden
Bokført verdi solgte aksjer i perioden (-)
Reversering av tidligere nedskrivning av aksjer i perioden
Nedskrivning av aksjer i perioden (-)
Bunden opptjent virksomhetskapital 31.12.2021

0 N8I.021
0 N8I.022
0 N8I.023
0 N8I.024
0 N8I.025
0 N8I.2

Innskutt og bunden opptjent virksomhetskapital 31.12.2021

0 N8I.SUM

Annen opptjent virksomhetsk apital:

Annen opptjent virksomhetskapital 01.01.2021
Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital (-)
Overført fra periodens resultat
Overført til/fra bunden virksomhetskapital (+/-)
Annen opptjent virksomhetskapital 31.12.2021

0 N8II.014
5 592 N8II.1

Sum virksomhetskapital 31.12.2021

5 592 N8.TOTAL

5 592 N8II.011

0 N8II.012
0 N8II.013

Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og gruppering av opptjent
virksomhetskapital på egne linjer under oppstillingen. (Gjelder f. eks. virksomheter som fordeler opptjent
virksomhetskapital til underliggende driftsenheter)
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Note 12 Beholdninger av varer og driftsmateriell

Beløp i 1000 kroner
31.12.2021

31.12.2020

Anskaffelseskost
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata
Varer under tilvirkning
Ferdige egentilvirkede varer og driftsmateriell
Innkjøpte varer (ferdigvarer) og driftsmateriell
Sum anskaffelseskost

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Ukurans
Ukurans i råvarer og innkjøpte halvfabrikata
Ukurans i varer under tilvirkning
Ukurans i ferdige egentilvirkede varer
Ukurans i innkøpte varer (ferdigvarer)
Nedskrivning av driftsmateriell
Sum ukurans

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Sum be holdninge r av varer og driftsmate riell

0

0

Dersom virksomheten har foretatt forskuddsbetalinger til leverandører, skal det opplyses om forsk beløp
i note 14. Forskudd til leverandører som leverer varer eller tjenester som er en direkte del av varekr
tjenesteproduksjonen, og forskudd til andre leverandører skal rapporteres som forskuddsbetalte kostnader
N14.5, for eksempel: husleie, strøm og tidsskrifter.

Note 13 Kundefordringer
Beløp i 1000 kroner
Kundefordringer til pålydende
Avsatt til latent tap (-)
Sum kundefordringer

31.12.2021

31.12.2020

5 921
-409
5 512

6 754
-300
6 454

31.12.2021
18
0
255
0
11 146
2 886
-329
0
13 976

31.12.2020
30
0
67
0
0
1 766
-514
0
1 349

Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Beløp i 1000 kroner
Forskuddsbetalt lønn
Reiseforskudd
Personallån
Andre fordringer på ansatte
Forskuddsbetalt leie
Andre forskuddsbetalte kostnader
Andre fordringer
Fordring på datterselskap mv.1)
Sum andre fordringer

1) gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.
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Note 15 Avregning bevilgningsfinansiert og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter)
Beløp i 1000 kroner
Den andel av ordinære bevilgninger og midler som er inntektsført, men ikke benyttet ved regnskapsavslutningen, er å
anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin.
Vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.
Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor ordinær bevilgningsfinansiert
aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende:

Del I: Inntektsførte bevilgninger
Kunnskapsdepartementet
Konkrete påbegynte, ikke fullførte driftsoppgaver
Annuumsmidler
Påbegynte oppgaver utgift i 2022
Ordinær drift
Periodens avregninger
SUM konkrete påbegynte, ikke fullførte driftsoppgaver
Vedtatte, ikke igangsatte driftsoppgaver
Oppgave 1
Oppgave 2
Oppgave 3

Overført fra
virksomhetskapital

Avsetning pr.
31.12.2021

Avsetning pr.
31.12.2020

Endring i
perioden

2 608
1 281
-1 797
0
2 093

0
0
0
0
0

-4 730

0
0
0

0
0
0

2 935
0
0

-2 935 N15I.021
0 N15I.021
0 N15I.021

0
0

0
0

0
2 935

0 N15I.022
-2 935 N15I.2

250
700
159

0
0
0

0
0
0

250 N15I.061
700 N15I.061
159 N15I.061

Andre oppgaver1)
SUM vedtatte, ikke igangsatte investeringsprosjekter
Påbegynte investeringsprosjekter
Miljøstasjon
Oppgave 2
Oppgave 3

0
1 109

0
0

0
0

0 N15I.062
1 109 N15I.6

3 881
0
0

0
0
0

4 140
0
0

-259 N15I.031
0 N15I.031
0 N15I.031

Andre oppgaver1)
SUM påbegynte investeringsprosjekter
Andre formål
Svømmeskolen
Partnerskap i lærerutdanningen
Praksis i lærerutdanning

0
3 881

0
0

0
4 140

0 N15I.032
-259 N15I.3

965
525
527

0
0
0

974
0
0

-9 N15I.041
525 N15I.041
527 N15I.041

Andre formål1)
SUM andre formål
Sum Kunnskapsdepartementet

0
2 017
9 099

0
0
0

0
974
3 319

0 N15I.042
1 043 N15I.4
5 779 N15I.KD

Andre departementer og finansieringskilder
Oppgave 1
Oppgave 2
Oppgave 3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 N15I.051
0 N15I.052
0 N15I.053

Andre oppgaver1)
Sum andre departementer og fiansieringskilder

0
0

0
0

0
0

0 N15I.054
0 N15I.5

9 099

0

3 319

Andre oppgaver1)
SUM vedtatte, ikke igangsatte driftsoppgaver
Vedtatte, ikke igangsatte investeringsprosjekter
Forbedring av intranett
Kjøp av nye servere
Kjøp av møbler

Sum avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet
Tilført fra annen virksomhetskapital
Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til
bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet
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1 938
160
-6 828

670
1 121
5 031
0
6 822

Referanse

N15I.011
N15I.011
N15I.011
N15I.012
N15I.1

5 779 N15I.5A
0 N15I.10B

5 779 N15I.11
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Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivit et mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts
Del II: Ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver:
Avsetning pr.
31.12.2021

Avsetning pr.
31.12.2020

Endring i
perioden

Referanse

Statlige etater (unntatt NFR og RFF)
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål

6 029
0

9 238
0

-3 209 N15II.061
0 N15II.061

Tiltak/oppgave/formål 1)
Sum andre statlige etater (unntatt NFR og RFF)

0
6 029

0
9 238

0 N15II.061
-3 209 N15II.6

Norges forskningsråd
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål

4 421
0

3 604
0

816 N15II.031
0 N15II.031

Tiltak/oppgave/formål 1)
Sum Norges forskningsråd

0
4 421

0
3 604

0 N15II.031
816 N15II.3

Regionale forskningsfond
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål

0
0

0
0

0 N15II.041
0 N15II.041

Tiltak/oppgave/formål 1)
Sum regionale forskningsfond

0
0

0
0

0 N15II.041
0 N15II.4

Andre bidragsytere
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner og stiftelser
Næringsliv og private bidragsytere
Øvrige andre bidragsytere
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning
EU tilskudd/tildeling til undervisning og andre formål

0
13 308
1 814
1 451
240
-53

0
15 587
1 289
1 329
-1 404
-60

Sum andre bidrag2)

16 760

16 741

19 N15II.051G

Andre tilskudd og overføringer3)
Sum andre bidrag, tilskudd og overføringer

0
16 760

0
16 741

0 N15II.052
19 N15II.5

Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag

27 210

29 583

Gaver og gaveforsterkninger
Tiltak/oppgave/formål/giver
Tiltak/oppgave/formål/giver

0
0

0
0

0 N15II.071
0 N15II.071

Tiltak/oppgave/formål/giver 1)
Sum gaver og gaveforsterkninger

0
0

0
0

0 N15II.071
0 N15II.7

27 210

29 583

Sum ikke inntektsførte tilskudd og overføringer

0
-2 279
525
122
1 643
7

N15II.051A
N15II.051B
N15II.051C
N15II.051D
N15II.051E
N15II.051F

-2 373 N15II.BB

-2 373 N15II.BBG
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Del III: Ikke inntektsførte bevilgninger (utsatt
inntektsføring)
Forpliktelse pr.
31.12.2021

Forpliktelse pr. Endring i
31.12.2020
perioden

Referanse

Kunnskapsdepartementet
Driftsoppgaver - unntatt investeringsformål

Periodisering av ordinær driftsbevilgning - KD (bare
Ubrukte midler til pandemitiltak tilbakebetales i 2022
Sum tildelinger til driftsoppgaver

0 N15III.01
240 N15III.01

0
240
240

0
0
0

Vedtatte, ikke igangsatte investeringsprosjekter
Ombygging av bibliotek - Gjennstående arbeid
Sum investeringsformål

0
2 644
2 644

0
13 329
13 329

-10 686 N15III.3

Sum Kunnskapsdepartementet

2 884

13 329

-10 446 N15III.4

0
0
0
0

0
0
0
0

2 884

13 329

240 N15III.1

Investeringsformål

Andre departementer
Periodisering driftsbevilgning - andre departementer (d
Tiltak/oppgave/formål
Tiltak/oppgave/formål
Sum andre departementer
Sum ikke inntektsførte bevilgninger

0 N15III.03
-10 686 N15III.03

0 N15III.02
0 N15III.02
0 N15III.02
0 N15III.2
-10 446 N15III.BST

1) Vesentlige poster spesifiseres om nødvendig i egne avsnitt under oppstillingen
2) Skal bare omfatte prosjekter som tilfredsstiller kravene til bidragsfinansiert aktivitet i rundskriv F-07/13.
3) Skal omfatte tilskudd og overføringer som ikke tilfredsstiller kravene til bidragsfinansiert aktivitet i rundskriv F-07/13
Avsetninger til andre formål og investeringer fra
Kunnskapsdepartementet
Avsetninger til andre formål
Avsetninger til investeringer
Sum avsetninger fra Kunnskapsdepartementet
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Avsetning pr.
Avsetning pr.
Bevilgning pr.
31.12.2021 i
Referanse
31.12.2021 i kr
pst.
31.12.2021
222 349
4 349
2 % N15IV.01
222 349
7 633
3 % N15IV.02
222 349
11 982
5 % N15IV.1

Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter/Forskuddsbetalte, ikke opptjenteinntekter
Beløp i 1000 kroner

DEL I
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - andre1)
Andre prosjekter2)
Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter
DEL II
Mottatt forskuddsbetaling
Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private1)
Oppdragsfinansiert aktivitet - andre1)
Andre prosjekter2)
Sum mottatt forskuddsbetaling

31.12.2021 31.12.2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31.12.2021 31.12.2020
323
0
211
0
11
0
0
0
0
0
1 472
3 184
2 017

3 184
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nih.no

55

Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Note 17 Bankinnskudd, kontanter og ligne nde 2)
Beløp i 1000 kroner
Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)

3)

31.12.2021 31.12.2020
94 899
92 963

Bankinnskudd for gaver og gaveforsterkninger3)
Øvrige bankkontoer1)
Kontantbeholdninger1)
Sum bankinnskudd og kontanter

0
0

0
0

0
94 899

0
92 963

1) Vesentlige beholdninger skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.
2) Bankinnskudd og andre beholdninger skal oppgis i tusen kroner med tre desimaler.
3) Skal samsvare med kontoutskrift for oppgjørskontoen fra Norges Bank.

Note 18 Annen kortsiktig gjeld
Beløp i 1000 kroner
Skyldig lønn
Skyldige reiseutgifter
Annen gjeld til ansatte
Påløpte kostnader
Midler som skal videreformidles til andre1)
Annen kortsiktig gjeld
Gjeld til datterselskap m.v2)
Sum

31.12.2021 31.12.2020
5 141
826
97
0
0
0
2 584
2 827
0
0
3 407
1 673
0
0
5 326
11 230

1) Gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.
Alle vesentlige poster skal spesifiseresi egne avsnitt under oppstillingen.
2) Gjelder midler som skal videreformidles til andre samarbeidspartnere i neste termin.
Alle vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Se også note 20 om spesifikasjon av
er videreformidlet.

Note 20 Videreformidling av midler til andre samarbeidspartnere
Beløp i 1000 kroner
31.12.2021 31.12.2020 Referanse
Viderformidlet til Høgskolen på Vestlandet (Sogn og
0
121 N20.01
Viderformidlet til virksomhet B
0
0 N20.01
Viderformidlet til virksomhet C
0
0 N20.01
Andre videreformidlinger
0
0 N20.02
0
Sum videreformidlinger
121 N20.1
Merknad: Noten kan tas i bruk av de institusjoner som ønsker å spesifisere videreformidlinger

56

Norges idrettshøgskole
nih.no

Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Note 30 EU-finansierte prosjekter
Beløp i 1000 kroner

Prosjektets
kortnavn (hos EU)

Sum

Prosjektnavn
(tittel)
Prosjekt 1
Prosjekt 2
Prosjekt 3
Osv.
Sum

Tilskudd fra
Horisont Europa

0

Tilskudd fra EUs
rammeprogram for
forskning (FP7)

Tilskudd fra
Horisont 2020

0

Tilskudd fra EUs
randsoneprogram
til FP7

0

Tilskudd fra andre
tiltak/programmer
finansiert av EU

0

SUM

0

0
0
0
0
0

Koordinatorrolle (ja/nei)
ja/nei
ja/nei
ja/nei
ja/nei

Forklaring
Tabellen omfatter de tiltak/prosjekter ved institusjonen som finansieres av EU og som er
utbetalt i regnskapsperioden. Prosjekter som er EU-finansiert, størrelsen på finansieringen
(utbetalingen) og navnet og kortnavnet på prosjektene skal rapporteres. Det skal skilles mellom
prosjekter som finansieres via Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning (FP7 og
eventuelt FP6) og andre EU- finansierte prosjekter. Tilskudd fra EUs randsoneprogram til FP7 skal
oppgis særskilt. Institusjoner som
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Note 31 Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport

Beløp i 1000 kroner

Budsjett for
2021

regnskap pr
31.12.2021

Regnskap pr
31.12.2020

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra gebyrer
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

249 558
0
29 660
22 029
0
301 247

308 049
0
32 207
18 032
72
358 360

-58 491
0
-2 547
3 996
-72
-57 113

278 883
0
26 701
18 365
73
324 022

Driftskostnader
Varekostnader
Lønn og sosiale kostnader
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

0
199 051
37 000
0
65 526
301 577

0
202 870
92 213
0
57 463
352 546

0
-3 819
-55 213
0
8 063
-50 969

0
202 737
66 933
0
54 666
324 336

-330

5 814

-6 144

-314

0
0
0

90
124
-35

-90
-124
35

59
158
-99

Resultat av periodens aktiviteter

-330

5 779

-6 110

-413

Avregninger
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)
Tilført annen opptjent virksomhetskapital
Sum avregninger

330
0
330

-5 779
0
-5 779

6 109
0
6 109

413
0
413

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen
Avregning med statskassen innkrevingsvirksomhet
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Tilskudd til andre
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet
Beløp i 1000 kroner
Indikator

Tilskudd fra EU
Tilskudd fra Norges forskningsråd - NFR
Tilskudd fra regionale forskningsfond - RFF
Sum tilskudd fra NFR og RFF
Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
- diverse bidragsinntekter
- tilskudd fra statlige etater
- oppdragsinntekter
Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

31.12.2021 31.12.2020
-1 509
1 431
4 248
0
4 248

4 746
0
4 746

18 263
11 205
738
30 206

12 858
7 666
149
20 673
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Regnskap
31.12.2019

Regnskap
31.12.2020

Regnskap
31.12.2021

Budsjett
2022

1. Utgifter

Norges idrettshøgskole
nih.no

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Varer og tjenester
Sum driftsutgifter
Investeringsutgifter
Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
Sum utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

195 667
71 122
266 788

202 183
59 044
261 226

199 279
54 088
253 367

201 918
112 941
201 918

23 380
23 380

2 488
2 488

19 257
19 257

10 750
10 750

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
68
68

0
158
158

0
124
124

0
0
0

290 236

263 872

272 748

212 668

Overføringer fra virk somheten
Utbetalinger til andre statlige regnskaper
Andre utbetalinger
Sum overføringer fra virksomheten
Finansielle ak tiviteter
Kjøp av aksjer og andeler
Andre finansielle utgifter
Sum finansielle aktiviteter
SUM UTGIFTER

2. Inntekter

Regnskap
31.12.2019

Driftsinntek ter
Inntekter fra salg av varer og tjenester
Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser
Refusjoner
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Inntek ter fra investeringer
Salg av varige driftsmidler
Sum investeringsinntekter
Overføringer til virk somheten
Inntekter fra statlige bevilgninger til drift
Innbetalinger fra fagdepartementet til tilskudd til andre
Innbetalinger fra andre departement til tilskudd til andre
Andre innbetalinger
Sum overføringer til virksomheten
Finansielle ak tiviteter
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler
Andre finansielle innbetalinger (f.eks. innbet. av rente)
Sum finansielle aktiviteter
SUM INNTEKTER
3. Netto endring i kontantbeholdning (2-1)

Budsjett

31.12.2020

31.12.2021

2022

22 762
0
0
19 250
42 012

19 528
0
0
17 109
36 637

17 941
0
0
19 630
37 571

23 982
0
0
9 510
33 492

-35
-35

0
0

0
0

0
0

231 461
0
0
0
231 461

250 252
0
0
0
250 252

237 024
0
0
0
237 024

262 370
0
0
0
262 370

0
27
27

0
59
59

0
90
90

0
0
0

273 465
-16 771

286 948
23 075

274 684
1 936

295 862
-29 747

Virksomhet: Norges idrettshøgskole
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Utgiftsart/inntektsart

Tildelinger til finansiering av statsoppdraget
Bevilgninger fra fagdepartementet
Bevilgninger fra andre departement
Tildelinger fra andre statlige forvaltningsorganer
Tildelinger fra Norges forskningsråd
Sum tildelinger til statsoppdraget

Regnskap
31.12.2019

Regnskap
31.12.2020

Regnskap
31.12.2021

Budsjett for
2022

210 555
0
13 187
7 789
231 531

213 302
13 575
15 768
4 430
247 075

225 144
0
7 996
5 065
238 205

239 207
0
12 820
13 524
265 551

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Offentlige og private bidrag
Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner1)
Bidrag fra private
Tildelinger fra internasjonale organisasjoner
Sum bidrag

0
17 331
1 930
19 261

0
17 193
1 182
18 375

0
16 632
141
16 773

0
8 617
1 434
10 051

Oppdragsinntekter m.v.
Oppdrag fra statlige virksomheter
Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter
Oppdrag fra private
Andre inntekter og tidsavgrensninger
Sum oppdragsinntekter m.v.

682
0
0
21 991
22 673

149
0
0
21 349
21 498

634
521
128
18 424
19 707

320
0
0
19 940
20 260

273 465

286 948

274 684

295 862

Overføringer til virksomheten
Overføringer fra fagdepartementet til tilskudd til andre
Overføringer fra andre departement til tilskudd til andre
Overføringer fra andre virksomheter til tilskudd til andre
Sum overføringer til virksomheten

Norges idrettshøgskole
nih.no

SUM INNTEKTER

Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Inntektstype
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Regnskap
31.12.2019

Regnskap
31.12.2020

Regnskap Endring 2020
31.12.2021
til 2021

Norges idrettshøgskole
nih.no

Kontanter og kontantekvivalenter
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank
Beholdning på andre bankkonti
Andre kontantbeholdninger
Sum kontanter og kontantekvivalenter

69 888
0
0
69 888

92 963
0
0
92 963

94 899
0
0
94 899

1 936
0
0
1 936

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår :
Feriepenger m.v.
Skattetrekk og offentlige avgifter
Gjeld til leverandører
Gjeld til oppdragsgivere
Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer
Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår
Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

15 553
14 376
11 466
-2 944
0
4 401
42 851

16 572
14 716
9 143
-3 270
0
3 977
41 139

16 479
14 809
25 068
-3 495
0
-2 747
50 115

-93
93
15 925
-225
0
-6 724
8 976

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak i fremtidige budsjettår:
Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd
Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartem
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartemente
Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål1)
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer
Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

3 920
0
-1 934
4 300
1 430
7 716

3 604
4 140
-4 730
2 935
0
5 950

4 421
3 881
2 093

816
-259
6 822

1 109
0
11 503

-1 826
0
5 553

Andre avsetninger:
Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål
Fri virksomhetskapital
Sum andre avsetninger

13 792
5 528
19 320

40 282
5 592
45 874

27 689
5 592
33 281

-12 593
0
-12 593

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

69 887

92 963

94 899

1 936

Langsiktig gjeld (netto)
Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
SUM NETTO GJELD OG FORPLIKTELSER

Virksomhet: Norges idrettshøgskole
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Balansedag 31. desember
Beløp i TNOK

// Balanseoppstilling
Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Beløp i 1000 kroner

EIENDELER
A. Anleggsmidler
I Immaterielle eiendeler
II Varige driftsmidler
III Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
B. Omløpsmidler
I Beholdninger av varer og driftsmateriell
II Fordringer
III Bank innsk udd, k ontanter og lignende
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler drift

31.12.2021

STATENS KAPITAL OG GJELD

31.12.2019

107
1 162 543
0
1 162 650

327
1 202 996
0
1 203 322

547
1 144 229
0
1 144 775

0
19 488
94 899
114 387

0
7 803
92 963
100 765

0
10 580
69 888
80 467

1 277 037

1 304 088

1 225 243

0

0

0

1 277 037

1 304 088

1 225 243

IV Fordringer vedrørende innk revingsvirk somhet og andre overføringer til staten
Sum eiendeler

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

C. Statens kapital
I Virksomhetsk apital
II Avregninger
III Utsatt inntek tsføring av bevilgninger
Sum statens kapital

5 592
9 099
1 165 534
1 180 225

5 592
3 319
1 216 652
1 225 563

5528,09568
3796,78008
1144775,158
1 154 100

D. Gjeld
I Avsetning for langsik tige forplik telser
II Annen langsik tig gjeld
III Kortsiktig gjeld
Sum gjeld

0
0
96 813
96 813

0
0
78 524
78 524

0
0
71142,49545
71 142

1 277 037

1 304 088

1 225 243

0

0

0

1 277 037

1 304 088

1 225 243

Sum statens kapital og gjeld drift
IV Gjeld vedrørende tilsk uddsforvaltning og andre overføringer
Sum statens kapital og gjeld
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Norges idrettshøgskole
Postboks 4014 Ullevål Stadion
Sognsveien 220
0806 Oslo
Telefon: +47 23 26 20 00

International office
E-mail: exchange@nih.no Phone
number: +47 23 26 20 34

BUDSJETTRAPPORTER 31.12.2021

Institutt for fysisk prestasjonsevne
Budsjettrapport 2021

Kontoklasse Formål
3
Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering)
39
Netto Investering (inv - avskr.)
5
Kostnader for arbeidskraft
6 og 7
Andre driftskostnader (varer og tjenester)
8
Finansposter, overførsler
9
Interne transaksjoner
NETTO FORBRUK

Årsregnskap
2021
i kr.
(399 925)
2 778 796
26 366 444
2 961 570
378 353
(1 900 677)
30 184 561

Årsbudsjett
2021
i kr.
1 200 000
26 191 999
3 195 558
(243 311)
30 344 246

Over(+)/
under(-)
budsjett
i prosent
0,0 %
131,6 %
0,7 %
-7,3 %
-255,5 %
0,0 %
-0,5 %

Kort overordnet kommentar om økonomisk status
Den økonomiske status på IFP er god. Det er utfordrende at det ikke gis lønnsmidler på revidert budsjett
knyttet til lønnsoppgjøret eller professoropprykk. Lavere aktivitet på reise, gjør at instituttet sparer på
driftskostnader.
Påløpte ikke budsjetterte kostnader
IFP fikk en ekstra bevilgning i 2021 til nytt ergospirometri utstyr for å erstatte gammelt utstyr som snart
går ut av produksjon. Kostnad 1 263 235.
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett)
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)

1

Svømmeskolen
Budsjettrapport 2021

Kontoklasse Formål
3
Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering)
39
Netto Investering (inv - avskr.)
5
Kostnader for arbeidskraft
6 og 7
Andre driftskostnader (varer og tjenester)
8
Finansposter, overførsler
9
Interne transaksjoner
NETTO FORBRUK

Årsregnskap
2021
i kr.
(1 361 441)
1 065 072
12 184
-10 074
294 259
-

Kort overordnet kommentar om økonomisk status
Grunnet periodevise nedstegninger av svømmeskolen, har inntektsgrunnlaget vært noe mindre enn
tidligere. Svømmeskolen har også finansiert en postdoc av tidligere oppspart overskudd inkludert i 5’er
klassen
Påløpte ikke budsjetterte kostnader
Lønn til instruktører selv om svømmeskolen har vært nedstengt.
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett)
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)

2

Institutt for idrettsmedisinske fag
Budsjettrapport 2021

Kontoklasse Formål
3
Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering)
39
Netto Investering (inv - avskr.)
5
Kostnader for arbeidskraft
6 og 7
Andre driftskostnader (varer og tjenester)
8
Finansposter, overførsler
9
Interne transaksjoner
NETTO FORBRUK

Årsregnskap
2021
i kr.
4 253
775 408
19 488 303
1 623 393
272 830
(600 005)
21 564 182

Årsbudsjett
2021
i kr.
794 715
19 910 051
2 280 143
(212 932)
22 771 977

Over(+)/
under(-)
budsjett
i prosent
0,0 %
-2,4 %
-2,1 %
-28,8 %
-228,1 %
0,0 %
-5,3 %

Kort overordnet kommentar om økonomisk status
IIM har i 3. tertial et underforbruk i forhold til budsjett på 5,3 %.
I hovedtrekk skyldes dette: ledighet og svangerskapspermisjoner for stipendiater og underforbruk på
drifts/reisekostnader pga. av koronapandemien
I tillegg er det brukt lite av tildelte annnums midler pga. koronapandemien
Påløpte ikke budsjetterte kostnader
Nei
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett)
Nei
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)

3

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Budsjettrapport 2021

Kontoklasse Formål
3
Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering)
39
Netto Investering (inv - avskr.)
5
Kostnader for arbeidskraft
6 og 7
Andre driftskostnader (varer og tjenester)
8
Finansposter, overførsler
9
Interne transaksjoner
NETTO FORBRUK

Årsregnskap
2021
i kr.
15 412
173 715
31 963 893
1 578 971
685 671
(799 940)
33 617 722

Årsbudsjett
2021
i kr.
33 628 837
2 135 069
(425 336)
35 338 570

Over(+)/
under(-)
budsjett
i prosent
0,0 %
0,0 %
-5,0 %
-26,0 %
-261,2 %
0,0 %
-4,9 %

Kort overordnet kommentar om økonomisk status
Per 3. tertial 2021 er det et underforbruk på kr. ca. 1.721.000,- dette skyldes hovedsakelig:
1) Kontoklasse 3: Føringene gjelder: Inntekt for utlån av arbeidskraft etter avtale, tilbakebetaling
av ubrukte prosjektmidler til HKDIR. Investering gjelder programvare på ballspill laboratoriet.
2) Kontoklasse 5: Underforbruk i lønnskostnader på ca. kr 1.666.000,- gjelder refusjon av
foreldrepenger og sykepenger, forsinkelse i tilsetting i to stipendiathjemler og en fast
førsteamanuensis stilling. Vikarer har vært leid inn for å dekke opp ressursbehov på
undervisning. Innstilling i stipendiatstillingene er foretatt og førsteamanuensis starter 1.
februar 2022.
3) Kontoklasse 6 og 7: Underforbruk på ca. kr. 1.424.000,- Dette skyldes blant annet lavere
reiseaktivitet og forsinkelse i datainnsamlinger grunnet korona situasjonen. Internasjonale
konferanser som var planlagt i 2021 ble omgjort til digitale konferanser eller flyttet til 2022.
4) Kostnadsførte overføringer fra 2020:
Annuumsmidler (kr. 793 517,-)
Prosjektmidler til «HKDIR samarbeid med universitetet i Calgary» (kr. 158 664,-)
Prosjektmidler til «Drift FoU Sport Management» (kr 30 860,-)
2 % av resultat 2020 (425 336,-)
5) Kostnadsførte overføringer til 2022:
Annuumsmidler (kr. 1 135 614,-)
Prosjektmidler til FoU Sport Management (kr. 71 770,-)
Prosjektmidler til FoU Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne (364 428,-)
2 % av resultat 2021 (522 236,-)

4

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Budsjettrapport 2021

Kontoklasse Formål

Over(+)/
Årsregnskap Årsbudsjett under(-)
2021
2021
budsjett
i kr.

3
39
5
6 og 7

Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering)
Netto Investering (inv - avskr.)
Kostnader for arbeidskraft
Andre driftskostnader (varer og tjenester)
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Finansposter, overførsler

9

Interne transaksjoner

NETTO FORBRUK

i prosent

i kr.

(1 175 580)

-

0,0 %

24 944 781

25 759 088

-3,2 %

1 053 070

1 916 952

-45,1 %

-

1 257 559
(426 173)
25 653 657

27 676 040

0,0 %

0,0 %
0,0 %
-7,3 %

Kort overordnet kommentar om økonomisk status
• Lønnskostnadene er 3,2% lavere enn budsjett. Dette skyldes refusjoner (sykemeldinger) fra NAV
og ledighet i stillinger i å påvente tilsetting.
• Driftskostnadene er 45% lavere enn budsjettert, hvilket skyldes at aktivitetsnivået var lavt i første
halvår på grunn av koronanedstengning (reisekostnader generelt, driftskostnader knyttet til
undervisningen m.m.).
• Interne transaksjoner viser en netto inntekt på 0,4 mill. kroner, som skyldes at instituttet har
brukt egne ansatte i eksternt finansierte prosjekter.
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett)
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)
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Studie avdeling
Budsjettrapport 2021

Kontoklasse Formål
3
Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering)
39
Netto Investering (inv - avskr.)
5
Kostnader for arbeidskraft
6 og 7
Andre driftskostnader (varer og tjenester)
8
Finansposter, overførsler
9
Interne transaksjoner
NETTO FORBRUK

Årsregnskap
2021
i kr.
(7 881 766)
8 960 434
390 023
(157 792)
1 798 544
3 109 443

Årsbudsjett
2021
i kr.
(7 055 000)
7 127 569
(330 000)
1 245 000
2 031 369

Over(+)/
under(-)
budsjett
i prosent
11,7 %
25,7%
-62,6 %
-52,2 %
44,5 %
53,1 %

Kort overordnet kommentar om økonomisk status
Lønnsbudsjettet har et større avvik. Det kan se ut som en stilling ikke ble budsjettert i 2022. Noe mer
inntekter enn budsjettert på SEVU tross en del kanselleringer og reduserte inntekter knyttet til enkelte
aktiviteter grunnet Covid. Økte inntekter knyttes til to nye studier med tilskudd fra HKDIR/DIKU. Noe
mindre kostnader knyttet til arrangement og til studiesamlinger grunnet Covid.
Påløpte ikke budsjetterte kostnader
Lønnsbudsjettet har et større avvik.
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett)
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)
FOR NIH AKTIV
Noe mer inntekter enn budsjettert grunnet godt med student-tilfang. Noe mindre forbruk til arrangementer, på
grunn av nedskalering NIH Aktiv Convention og reise, grunnet Covid. I sum ga dette et hyggelig overskudd for NIH
Aktiv i år som i fjor.
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Avdeling for forskning og bibliotek
Budsjettrapport 2021

Kontoklasse Kontoklasse (T)
3
Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering)
39
Investeringer (eksl. avskrivninger)
5
Kostnader for arbeidskraft
6 og 7
Andre driftskostnader (varer og tjenester)
8
Finansposter, overførsler
9
Interne transaksjoner
NETTO FORBRUK

Regnskap pr 3.
tertial 2021
i kr.
(262 915)
8 808 725
5 172 956
(419 271)
543 513
13 843 008

Budsjett 3.
tertial 2021
i kr.
9 195 757
5 735 000
14 930 757

Over(+)/
under(-)
budsjett
i prosent

-4,2 %
-9,8 %

-7,3 %

Kort overordnet kommentar om økonomisk status
Totalt sett ligger avdelingen 1,1 mill. kr. under budsjett, hvilket først og fremst skyldes:
- lavere lønns- og reisekostnader knyttet til stipendiatprogrammet og forskningsopphold for stipendiater
(- 0,5 mill. kr.)
- Lavere kostnader knyttet til tidsskriftabonnementer (0,4 mill. kr)
Påløpte ikke budsjetterte kostnader
Lønnskostnadene kr. 100.000 i merkostnader knyttet til redelighetsutvalgets arbeid (som mer enn
kompenseres av lavere lønnskostnader knyttet til stipendiatprogrammet).
Driftskostnader (kontoklasse 6 & 7): Konsulentkostnader personvernombud og kostnader knyttet til Open
Access publisering er noe høyere enn budsjettert, men dette mer enn kompenseres ved innsparing på
reise-/møtekostnader (stipendiatprogrammet og avdelingen) og tidsskrifter.
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett)
Bortsett fra lønn, er tidsskrift- og databaseabonnementer i biblioteket eneste budsjettpost som utgjør
mer enn 10% av budsjettet.
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)
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Eksternt finansierte prosjekter (oppdrags- og bidragsforskning)
Budsjettrapport 2021

Kontoklasse Kontoklasse (T)
3
Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering)
39
Investeringer (eksl. avskrivninger)
5
Kostnader for arbeidskraft
6 og 7
Andre driftskostnader (varer og tjenester)
8
Finansposter, overførsler
9
Interne transaksjoner
NETTO FORBRUK

Regnskap pr 3.
tertial 2021
i kr.
(27 409 119)
11 323
23 341 177
5 770 498
(2 116 600)
402 721
0

Budsjett 3.
tertial 2021
i kr.
(30 660 026)
19 890 026
6 770 000
4 000 000
0

Over(+)/
under(-)
budsjett
i prosent
-10,6 %
17,4 %
-14,8 %
0,0 %
-89,9 %

Kort overordnet kommentar om økonomisk status
Inntekter for oppdrags- og bidragsforskning opptjenes og bokføres etter hvert som kostnader ved
aktiviteten påløper (slik at resultatet blir null).
Pr. 3 tertial 2021 har NIH inntekter til eksternt finansierte prosjekter på 27,4 mill. kroner, som er under
budsjett (30,7 mill. kr.). Av budsjettavviket på 3 mill. kr., kan 2 mill. forklares ved at NIH i 2021 har dekket
lønn for eksternt finansierte stipendiater som har fått innvilget forlengelse på grunn av koronarelaterte
utfordringer (stipendiater som ikke får dekket forlengelse av sin finansieringskilde). Det vil si at disse
stipendiatene har fått dekket en del av sin lønn av ordinær bevilgning, i stedet for eksterne inntekter,
hvilket gjør at en del av den eksterne bevilgningen blir inntektsført senere.
I tillegg til inntekter i BOA prosjekter i 2021, er det i regnskapet også bokført korrigeringer for feil i
prosjektregnskap i tidligere regnskapsår, som ikke kan henføres til prosjekter i 2021. Korrigeringene slår
positivt ut i regnskapet på posten «Tilskudd og overføringer», slik at denne blir adskillig høyere enn de 27,4
mill. som kan henføres til prosjekter i 2021.
Inntekter fra prosjekter er høyere enn i 2020 (25 mill. kr.).
Bokførte inntekter i 2021 kommer i hovedsak fra organisasjoner og stiftelser (16,5 mill. kroner), statlige
virksomheter (6,4 mill. kroner) og NFR (5,2 mill. kroner) og Næringsliv/private (0,4 mill. kroner). NIH har for
tiden ingen EU-inntekter av betydning. Det er en utfordring.
Som det fremgår av nedenstående tabell kan 62% av inntektene henføres til IIM inkludert
Forskningssenter for idrettsskadeforskning (OSTRC). NIHs to forskningssentre, OSTRC og FOBU, står for til
sammen 44% av inntektene. IFP har de senere årene hatt god vekst i inntekter fra BOA.
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For å kunne opprettholde nivået på den eksternt finansierte virksomheten, er NIH avhengig av å få nye
prosjekter som til sammen har en kontraktsverdi som kan erstatte verdien av de prosjektene som
avsluttes. En vanlig "tommelfingerregel" for BOA aktiviteten er at kontraktsverdien på avtaler inngått hvert
år må være minst på nivå med den ambisjon virksomheten har for nivået på årlige inntekter (i
gjennomsnitt).
NIHs ambisjon er et inntektsnivå på 40 mill. kr. Så langt i 2022 har NIHs forskere søkt om NFR bevilgning til
prosjekter med en kontraktsverdi på til sammen 105 mill. kr. I tillegg kommer søknader til EU og andre
kilder, samt mer eller mindre faste bidrag på mer enn 8 mill. kr. årlig fra kilder som Norsk Tipping/KUD.
Det er grunn til å være optimistisk når det gjelder utviklingen i BOA aktivitet fremover:
- Utviklingen i søknadsaktivitet de senere år er positiv. Vi sender flere søknader, og en stor del av
veksten er søknader til kilder som kan gi større kontraktsverdi pr prosjekt (NFR og EU). NIH har til
nå hatt svært lite finansiering fra NFR og EU sammenlignet med andre UH-institusjoner, men
finansiering fra NFR øker, og vi begynner også å få tilslag på søknader om EU midler (Horizont
Europa og Erasmus).
- Søknadsaktiviteten gir verdifull læring, som i sin tur kan gi bedre søknader, og uttelling på en
større andel av søknadene.
- Koronasituasjonen har virket svært begrensende for forskningsaktiviteten, men vi regner med at
NIH er tilbake til normaltilstand i 2022.
- BOA aktiviteten er ujevnt fordelt mellom fagmiljøene, og høgskolen kan derfor ha et potensiale for
økt aktivitet på institutter som til nå har hatt lite ekstern finansiering.
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KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN
Budsjettrapport 2021

Kontoklasse Formål
3
Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering)
39
Netto Investering (inv - avskr.)
5
Kostnader for arbeidskraft
6 og 7
Andre driftskostnader (varer og tjenester)
8
Finansposter, overførsler
9
Interne transaksjoner
NETTO FORBRUK

Årsregnskap
2021
i kr.
(37 885)
5 396 116
1 378 540
250 029
(59 210)
6 927 590

Årsbudsjett
2021
i kr.
(100 000)
5 169 904
1 603 500
6 673 404

Over(+)/
under(-)
budsjett
i prosent
-62,1 %
0,0 %
4,4 %
-14,0 %
0,0 %
0,0 %
3,8 %

Kort overordnet kommentar om økonomisk status
Overforbruk på lønn skyldes en feil i lønnsbudsjettet gjennom året hvor lønn til en fast ansatt har blitt ført
som midlertidig ansatt og ikke ligget inne i budsjettet. Reelt sett betyr dette at avdelingen har et lite
overskudd.
Mindre salg i servicetorget på grunn av lavere aktivitet på huset under pandemien.
Påløpte ikke budsjetterte kostnader
Kjøp av tre større kontormaskiner til trykkeriet som måtte erstattes (totalt ca. 80 000,-)
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av totalbudsjett)
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)
Ikke et reelt merforbruk.
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Personalavdelingen og økonomiavdelingen
Budsjettrapport 2021

Kontoklasse Formål
3
Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering)
39
Netto Investering (inv - avskr.)
5
Kostnader for arbeidskraft
6 og 7
Andre driftskostnader (varer og tjenester)
8
Finansposter, overførsler
9
Interne transaksjoner
NETTO FORBRUK

Årsregnskap
2021
i kr.
(2 500)
(1 350 000)
12 449 419
6 707 132
37 129
600
17 841 780

Årsbudsjett
2021
i kr.
11 547 907
5 737 500
17 285 407

Over(+)/
under(-)
budsjett
i prosent
0,0 %
0,0 %
7,8 %
16,9 %
0,0 %
0,0 %
3,2 %

Kort overordnet kommentar om økonomisk status
Til sammen har personal- og økonomiavdelingene et merforbruk i forhold til revidert budsjett på
om lag 0,6 mill. kr.
Økonomiavdelingen har betalt en regning til Statsbygg på 1,35 mill. kr., som ikke har noen
resultateffekt (driftskostnad utlignes av bevilgning på kto. klasse 39). Korrigert for dette, er
personal- og økonomiavdelingenes samlede driftskostnader 0,3 mill. kr. lavere enn budsjettert.
Lønnskostnadene er 0,9 mill. kr. høyere enn budsjettert. Avviket på lønn kan henføres til
personalavdelingen, som har hatt lønnskostnader for en medarbeider som er budsjettert på en
annen avdeling, og som har hatt merkostnader knyttet til bl.a. helsetjenester og
rekrutteringsprosesser (bedømmelser).
Påløpte ikke budsjetterte kostnader
Avdelingen har merkostnader knyttet til juridisk bistand i personalsaker (+0,3 mill. kr.),
helsetjenester (+0,1 mill. kr.) og rekrutteringsprosesser (+0,4 mill. kr. knyttet til bedømmelser og
utlysninger/annonsering).
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett)
Ingen
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IT-avdelingen
Budsjettrapport 2021

Kontoklasse Formål
3
Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering)
39
Netto Investering (inv - avskr.)
5
Kostnader for arbeidskraft
6 og 7
Andre driftskostnader (varer og tjenester)
8
Finansposter, overførsler
9
Interne transaksjoner
NETTO FORBRUK

Årsregnskap
2021
i kr.
(6 072)
3 359 203
6 780 071
9 797 063

19 930 265

Over(+)/
Årsbudsjett under(-)
2021
budsjett
i kr.
i prosent
(56 000) -89,2 %
2 940 000
14,3 %
7 435 626
-8,8 %
13 669 200 -28,3 %
0,0 %
0,0 %
23 988 826
-16,9 %

Kort overordnet kommentar om økonomisk status
Regnskapet for 2021 bærer i stor grad preg av to elementer: Først og fremst konsekvensene av
koronasituasjonen i samfunnet med redusert tilgjengelighet på elektronikk, økte kostnader på varer og
tilgjengelighet på konsulenter for gjennomføring av prosjekter. I tillegg har det vært stort sykefravær i
avdelingen, med de konsekvenser det har for gjennomføring av prosjekter og kostnader til arbeidskraft.
Dette har medført et underforbruk på 16,9% i forhold til budsjett.
Kontoklasse 39 har reelt sett et lite underforbruk når man hensyntar overføring på kr 700.000 fra 2020.
Dette skyldes at ikke alle budsjetterte innkjøp er gjennomført. På grunn av koronasituasjonen er
kostnadene til IT-utstyr økt til dels vesentlig og derfor er differansen mellom budsjett og regnskap liten til
tross for manglende innkjøp. Det er ikke gjennomført innkjøp av ny løsning for kjerne- og serverswitcher
som planlagt i 2021 og det er derfor overført 700.000 til 2022 for å ivareta innkjøp av dette.
Kontoklasse 5, Kostnader for arbeidskraft er lavere enn budsjettert, dette skyldes i all hovedsak refusjoner
av sykepenger.
Kontoklasse 6 og 7 har et underforbruk på 3,872 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak reduserte
lisenskostnader og et vesentlig redusert aktivitetsnivå på grunn av koronarestriksjonene, noe som har
medført at en rekke løpende it-kostnader er vesentlig lavere enn normalt og budsjettert. Også service og
vedlikehold av IT-utstyr er lavere enn budsjettert på grunn av vesentlig redusert aktivitetsnivå.
Påløpte ikke budsjetterte kostnader
Innkjøp av lagrings- og backupsystem var vesentlig dyrere enn forventet pga omfang og generelt økte
kostnader på IT-utstyr.
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett)
Ingen slike kostnader da regnskapsåret 2020 er avsluttet.
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)
Ikke aktuelt
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Eiendomsavdelingen
Budsjettrapport 2021
Kort overordnet kommentar om økonomisk status

Budsjett 3. tertial
2021
i kr.

Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering)

(7 828 343)

(8 078 000)

-3,1 %

Netto Investering (inv - avskr.)

3 887 500

-71,6 %

Kostnader for arbeidskraft

1 104 990
21 576 663

22 562 470

-4,4 %

Andre driftskostnader (varer og tjenester)

18 491 159

17 521 000

5,5 %

Finansposter, overførsler
Interne transaksjoner

(3 001 123)
(490 085)

-

0,0 %
0,0 %

29 853 262

35 892 970

Kontoklasse Formål
3
39
5
6 og 7
8
9

Over(+)/
under(-)
budsjett
i prosent

Regnskap pr 3.
tertial 2021
i kr.

NETTO FORBRUK

-16,8 %

Netto regnskapsført forbruk viser 16,8% lavere enn budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak lavere leieinntekter på grunn av Korona-nedstengingen av
skolen, koronaforsinket gjennomføring av investeringsprosjekter og mindre bygningsmessige vedlikehold.
Netto investering er lavere enn budsjettet og dette skyldes at investeringsprosjekt 9174 Nytt nødlysanlegg i bygg 11 og 12 ble stanset da
prosjekteringsestimatet avdekket at kostnadene ville blitt dobbelt så dyrt som budsjett. I tillegg Sanering av saltlake og ammoniakk, kunstisbane
prosjektnr. 9117 tok vesentlig lengre tid å gjennomføre enn forventet. Det gjenstår avhending av sluttprodukt og kostnadene for dette har stort usikkert
grunnet mengde av miljømessige farlige stoffer i avfallet.
Totalt er det ikke overforbruk
Avdelingens kostnader for arbeidskraft er lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak pensjonerte ansatte som ikke erstattes, en stilling (renhold) som
ikke skal erstattes, forsinkelser i ansettelse av helgerenholder og stengte helger pga korona.

Andre driftskostnader kr 18 491 159 deles i; utskiftning/oppgraderingskostnader, løpende driftskostnader og investeringskostnader som er kostnadsført.
Regnskap
Utskifting/oppgraderingskostnader
Driftskostnader
Investering som ble kostnadsført
Sum 6 &7 Andre driftskostnader

Budsjett

Avvik

396 511

1 016 500

619 989

16 516 869

16 504 500

-12 369

1 577 779
18 491 159

-

-1 577 779

17 521 000

-970 159

Gjennomføring av bygningsmessige utskiftning/oppgraderingsprosjekter ble satt på vent siden Statsbygg tar over forvaltningsansvar fra 01.01.22.
Et underforbruk på driftsbudsjett skyldes mindre bruk av forbruksmateriell, håndverkertjenester og reparasjon/vedlikehold på bygninger pga
nedstenging av skolen under korona.
Selv om driftskostnader er tilnærmet likt budsjett, anføres det at energikostnadene for 2021 er betydelig høyere (ca 2.300.000, -) enn budsjett. Dette
skyldes stor økning i kraftprisene og driftsproblemer med varmepumpene gjennom året.
En del av investeringskostnader ble kostnadsført samt Miljøstasjonskostnader. Prosjektmidler til Miljøstasjon, Nytt SD anlegg og Skifte vifter med styring
bygg 11 er ført på internoverføringspost under.
Finansposter gjelder renteinntekter fordringer, overføring av prosjektmidler og internkostnadsføring.
Regnskap
Renteinntekter fordringer

Budsjett

Avvik

-44 101

-

44 101

-2 455 694

-

2 455 694

Overføring prosjekt 9166 Vifter bygg 11

-478 865

-

478 865

Overføring prosjekt 8387 Miljøstasjon

-261 063

-

261 063

Strøm til ladestasjon

238 600

-

-238 600

-3 001 123

-

3 001 123

Overføring prosjekt 9165 Nytt SD anlegg

Sum 8 Internoverføring

1

Interne transaksjoner gjelder midler for om bygging av bibliotek, inntekter fra svømmeskole og utleiebolig
Regnskap

Budsjett

Avvik

Ombygging av bibliotek

-160 000

-

160 000

Svømmeskole

-315 085

-

315 085

Husleie bolig B

-15 000

-

15 000

Sum 9 Hjelpeklasse

-490 085

-

490 085

Påløpte ikke budsjetterte kostnader
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av totalbudsjett)
Det har vært forsinkelse på gjennomføring av prosjekter.
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)
Påløpte ikke budsjetterte kostnader
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av totalbudsjett)
Det har vært forsinkelse på gjennomføring av prosjekter.
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)
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