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Sak 34/22: Tertialrapportering regnskap og budsjett for 1. tertial 2022 
 
 
1 Innledning  
Vedlagt følger NIHs regnskap og ledelseskommentarer for 1. tertial 2022 for styrevedtak i den form det 
er rapportert til DBH og er sendt Kunnskapsdepartementet (KD). Videre rapporteres det på 
regnskapsmessig status pr. 1. tertial 2022 i forhold til budsjett.  
Tertialregnskapet er avsluttet med et underskudd på 3,2 millioner kroner. I forhold til budsjett viser 
regnskapet et positivt avvik på 7,5 mill. kroner.  
  
2 Resultatregnskapet pr. 1. tertial 2022 
 
2.1 Inntekts- og kostnadsutvikling 
 
Virksomhetsoverdragelsen til Statsbygg medfører at det blir store endringer i regnskapet for 2022 
sammenlignet med 2021:  

- Utsatt inntekt fra avhending bygg/anlegg på 1,1 milliard kroner (engangseffekt i 2022) 
- Reduserte avskrivninger, fra 19,6 mill. kr. pr. første tertial i 2021, til 5,4 mill. kr. i år. 

Avskrivningsgrunnlaget reduseres kraftig som følge av avhending bygg og anlegg (varig 
endring).  

- Periodens bevilgning fra KD inneholder kompensasjon for kapitaldelen av husleie til Statsbygg, 
som utgjør 20 mill. kr. av husleien på 45 mill. kr. som NIH skal betale pr. år. Pr. 1. tertial 2022 
utgjør denne kompensasjonen 6,7 mill. kr. av periodens bevilgning.  

 
Hvis vi korrigerer for de tre ovennevnte forhold, pluss investeringskostnaden (1,6 mill. kr. i år, mot 0,- pr 
samme tid i fjor), får vi en disponibel bevilgning pr. 1 tertial 2022 på 73,2 mill. kr., mot 74,8 mill. pr. 
samme tid i fjor. Det vil si en nedgang på 1,6 mill. kr. Da er ikke effekten av pris- og lønnsvekst tatt 
med.  
 

 
 
Inntektene ellers øker betydelig sammenlignet med 1. tertial i fjor. Inntekt fra tilskudd og overføringer 
øker med 2,9 millioner, hvilket skyldes vekst i eksternt finansierte forskningsprosjekter. Salgs- og 
leieinntektene øker med 4,1 mill. kroner, hvilket skyldes vekst både kursinntekter (+1 mill. kr.) og 
utleieinntekter (+3,4 mill. kr.), mens oppdragsinntektene går ned (-0,3 mill. kr.).  
 

 
 

30.04.2022 30.04.2021 31.12.2021
Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger 84 039 94 389 275 764
Inntekt fra bevilgninger -bokført verdi avhendede anleggsmidler 1 088 919
Inntekt fra tilskudd og overføringer 15 128 11 222 32 207
Salgs- og leieinntekter 10 554 6 417 18 032
Andre driftsinntekter 28 17 72

Sum driftsinntekter 1 198 667 112 046 326 076
Sum driftsinntekter fratrukket bokført verdi avhendede 
anleggsmidler

109 748 112 046 326 076



 
 
Lønnskostnadene øker med 1,3 mill. kr. (2%) sammenlignet med fjoråret. Lønnskostnader i BOA 
prosjekter øker med 2,7 mill. kr., mens lønnskostnader i den bevilgningsfinansierte virksomheten 
reduseres med 1,4 mill. kr. Hvis vi også tar i betraktning lønnsstigning fra i fjor, viser regnskapet en reell 
nedgang i lønnskostnader. 
 
Andre driftskostnader øker med 21 mill. kr. sammenlignet med fjoråret, hovedsakelig som følge av 
husleiekostnader Statsbygg (+15 mill. kr.) og økte energikostnader (+3,5 mill. kr.).  
 
Kostnad avskrivninger og tap avhending av driftsmidler går mot tilsvarende inntektsposter (jf 
ovenstående kommentarer til inntektssiden av regnskapet).   
 

 
 
Etter avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet viser regnskapet et resultat på 0 kroner.  
 
2.2 Regnskap i forhold til budsjett 
 
Høgskolen har et positivt budsjettavvik på 7,1 mill. kroner i periodens aktivitet. Dette knytter seg i 
hovedsak til lavere driftskostnader enn budsjettert.  
 

 

30.04.2022 30.04.2021 31.12.2021
Driftskostnader

Varekostnader
Lønnskostnader 70 553 69 264 202 870
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5 379 19 560 59 929

      Andre driftskostnader 37 016 15 789 57 463
Andre driftskostnader - tap ved avgang anleggsmidler 1 088 919

Sum driftskostnader 1 201 867 104 614 320 262
Sum driftskostnader fratrukket tap ved avgang anleggsmidler 112 948 104 614 320 262

Driftsresultat -3 200 7 432 5 814

Budsjett for 
30.04.2022

Regnskap pr 
30.04.2022

Avvik budsjett/ 
regnskap pr 
30.04.2022

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger 81 952 84 039 -2 087
Inntekt fra bevilgninger -bokført verdi avhendede anleggsmidler 1 088 919 -1 088 919
Inntekt fra gebyrer 0 0 0
Inntekt fra tilskudd og overføringer 12 132 15 128 -2 996
Salgs- og leieinntekter 9 129 10 554 -1 424
Andre driftsinntekter 0 28 -28

Sum driftsinntekter 103 213 1 198 667 -1 095 454
Sum driftsinntekter fratrukket bokført verdi avhendene 
anleggsmidler

103 213 109 748 -6 535

Driftskostnader
Varekostnader 0 0 0
Lønn og sosiale kostnader 72 474 70 553 1 921
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 433 5 379 -1 946
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 0
Andre driftskostnader 37 615 37 016 599
Andre driftskostnader - tap ved avgang anleggsmidler 1 088 919 -1 088 919

Sum driftskostnader 113 523 1 201 867 -1 088 344
Sum driftskostnader fratrukket - tap ved avgang anleggsmidler 113 523 112 948 575

Driftsresultat -10 310 -3 200 -7 110



 
 
Ser man på de enkelte inntekts- og kostnadsartene i tabellen, er årsaken til avvikene i forhold til 
budsjett som følger: 
 
Inntekter 
Inntektene øker først og fremst fordi både BOA inntekter og kursinntekter er høyere enn budsjettert. I 
tillegg er avskrivningene høyere enn forventet etter virksomhetsoverdragelsen. 
 
Kostnader 
Lønnskostnadene er 2 mill. kroner lavere enn budsjettert, til tross for at lønnskostnadene på i BOA 
virksomheten er høyere enn budsjettert. Dette skyldes ledighet og refusjoner.  
 
Driftskostnadene er 0,5 mill. kr. høyere enn budsjettert. Energikostnadene er 3,5 mill. kr. høyere enn 
budsjettert, mens driftskostnader knyttet til BOA er 3 mill. kr. lavere enn budsjettert.   
 
For mere informasjon om regnskapet henviser vi til vedlegget med ledelseskommentarer.  
 
3 Om vedleggene til resultatregnskap for 1. tertial 2022 
 
Vedlegg 1 inneholder ledelseskommentarene til resultatregnskapet.  
 
Vedlegg 2 viser hele regnskapet med resultat- og balanseregnskap, kontantstrømsanalyse og noter.  
Regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene og i henhold til 
bestemmelser om økonomistyring i staten. Riksrevisjonen er ekstern revisor.  
 
Vedlegg 3 viser budsjettrapportene til de ulike avdelingene og seksjonene, men ikke for sentrale 
posteringer og ledelsen. De fleste enheter ligger bedre an enn budsjettert, men Eiendomsavdelingen 
har et betydelig merforbruk på grunn av høye strømpriser.  
 
4 Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar NIHs regnskap for 1. tertial 2022 som vedlagt.  
2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 1. tertial 2022 som vedlagt.  
3. Styret tar budsjettrapport for 1. tertial 2022 til etterretning.  

 
Vedlegg:  

1. Ledelseskommentarer regnskap 1. tertial 2022  
2. NIHs regnskap for 1. tertial 2022  
3. Budsjettrapporter for 1. tertial 2022 



Ledelseskommentarer til Norges idrettshøgskoles regnskap per 
1.tertial 2022 
 

Formål 
Norges idrettshøgskole (NIH) er en statlig vitenskapelig høgskole. Høgskolen er nettobudsjettert. 

Som vitenskapelig høgskole har NIH et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning i idrettsvitenskap. 
NIH driver forskning basert på et bredt spekter av disipliner, fag og aktivitetsorienterte tilnærminger. 
Forskningen støtter NIHs studieprogrammer som skal dekke samfunnets behov for kompetanse 
innen feltet. Programmene utdanner til arbeid innen skoleverk, helsevesen, offentlig forvaltning, 
privat og frivillig sektor, og til forskning. NIH har videre ansvar for formidling av relevant kunnskap til 
samfunnet.  

 

Bekreftelse 
Regnskapet gir et dekkende bilde av virksomhetens økonomiske stilling og er avlagt i henhold til 
bestemmelsen om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet, statlige 
regnskapsstandarder (SRS) og krav fra overordnet departement. 

 

Regnskap per 1.tertial 2022 
Resultat av periodens aktiviteter viser et underskudd på 3,2 mill. kroner. Dette er 7,1 mill. kroner 
bedre enn periodisert budsjett. Avviket skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettert.  

Statsbygg har fra 01.01.2022 overtatt Norges idrettshøgskoles bygg. Anleggsmidlene er overdratt 
vederlagsfritt og overføringen skal regnes som avgang. Byggene er ført ut av balansen. 
Balanselinjene «Tomter, bygninger og annen fast eiendom» og «statens finansiering av immaterielle 
eiendeler og varige driftsmidler» er redusert med den regnskapsførte verdien på byggene på 1 088 
mill. kroner. 

Verdien på anleggene som er overført Statsbygg vises i resultatregnskapet som en del av inntekt fra 
bevilgning med motpost andre driftskostnader. Føringen påvirker ikke resultatet.  

 
Vurdering av periodens drift og vesentlige avvik mellom resultatregnskap og budsjett i 
perioden 
Regnskapet per 1.tertial er avsluttet med et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på 7,1 mill. 
kroner.  

Sum driftsinntekter er 6,5 mill. kr. høyere enn budsjettert dersom vi ser bort i fra bokført verdi av 
avhendede anleggsmidler, mens sum driftskostnader inkl. avskrivninger er 0,6 mill. kr. høyere enn 
budsjettert fratrukket tap ved avgang anleggsmidler.  

Inntekt fra tilskudd og overføringer er 2,996 mill. kroner høyere enn budsjett, hvilket først og fremst 
skyldes at NIH har høyere aktivitet når det gjelder BOA. 

Salgs- og leieinntekter er 1,4 mill. kr. høyere enn budsjettert, som skyldes høyere aktivitet. NIH har 
ansatt en person som skal utvikle utleievirksomheten slik at utleieinntektene økes. 



Lønn og sosiale kostnader er 1,9 mill. kroner lavere enn budsjett som i hovedsak skyldes høyere 
refusjoner i forhold til budsjett, i tillegg er det noe ledighet. 

Andre driftskostnader fratrukket tap ved avgang anleggsmidler er 0,6 mill. kroner høyere enn 
budsjett. Det er noen mindre utgifter på noen områder, som skyldes periodisering, største 
mindreforbruk, knytter seg til IKT på 1,8 mill. kroner. Samtidig er det et merforbruk på 3,5 mill. 
kroner i forhold til budsjett knyttet til elektrisitet. Vi må gå ut fra at den nåværende situasjonen vil 
vare ut året, hvilket gjør at elektrisitetsregningen for hele året blir på 12,6 mill. kroner, mot 
budsjettert 6 mill. kroner. 

Avskrivningene er 1,9 mill. kr. høyere enn budsjettert, som skyldes for lite budsjettert. Avskrivingen 
påvirker ikke resultatet. 

 

 

 

 

Inntekts- og kostnadsutvikling 
Bokførte inntekter fratrukket bokført verdi avhendede anleggsmidler er redusert med 2,3 mill. 
kroner i forhold til 1.tertial 2021, til 109,7 mill. kroner. Inntekt fra bevilgning er redusert med 10,2 
mill. kroner sammenlignet med 2021. Dette skyldes redusert avskriving i 2022, samtidig er det en 
økning i tildelt bevilgning på grunn av kompensasjon for kapitaldelen i husleien. Det er i tillegg økte 



inntekter fra tilskudd og overføringer og salgs- og leieinntekter i 2022 sammenlignet med 2021. 
Dette skyldes at det var noe lavere aktivitet i 2021 på grunn av korona pandemien. 

 

 

 

 

Samlede kostnader fratrukket tap ved avgang anleggsmidler økes med 8,3 mill. kr. sammenlignet med 
fjoråret.  

 
Lønnskostnadene ligger litt høyere enn 1.tertial 2021, hvilket skyldes lønnsjusteringer og høyere 
lønnskostnader knyttet til BOA-prosjekter. 

Andre driftskostnader øker med 21,2 mill. kroner i forhold til 2021, til 37 mill. kroner i 1.tertial 2022. 
Årsaken til økningen skyldes at Norges idrettshøgskole i 2022, betaler husleie til Statsbygg. 

Avskrivingene er 14,2 mill. kroner lavere enn i fjor, hvilket skyldes avgang anlegg som følge av 
overføring av bygg til Statsbygg. 

 

Utvikling i ubenyttede statlige midler 
Netto er resultatført avsetning fra bevilgningsfinansiert (BFV) virksomhet i 1.tertial er redusert med 
3,2 mill. kroner til 5,9 mill. kroner (jfr. Sum avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet i note 15 del 1). 

Avsetning påbegynte, ikke fullførte driftsoppgaver er redusert med 3,5 mill. kroner til -1,4 
mill. kroner per 1.tertial. 

Avsetning i styrevedtatte ikke igangsatte investeringsprosjekter er redusert fra 1,1 mill. 
kroner til 0,95 mill. kroner per 30.04.2022 



I tillegg til avsetning av mottatte inntektsførte midler, har NIH mottatt midler som ennå ikke 
er inntektsført. Som det fremgår av note 15 del II & III, har NIH balanseført til sammen 33,2 
mill. kroner i bidrag og bevilgninger som ikke er resultatført.    

Samlet sett har høgskolen avsetninger til investeringer tilsvarende 3% av bevilgning per 
30.04.2022, mens avsetninger til andre formål utgjør 1%. Avsetning til investering skal 
benyttes til ny miljøstasjon hvor vi venter på faktura fra Statsbygg, gjenstående arbeid 
bibliotek samt mindre investeringer knyttet til intranett og servere. 

 

Utvikling i andre balanseposter 
Sammenlignet med balansen pr. 31.12.2021 reduseres NIHs eiendeler med 1 105 mill. kroner i 
perioden, fra 1 277 mill. kr. til 172 mill. kroner. Bokført verdi av anleggsmidler reduseres med 1 093 
mill. kroner, hvilket skyldes overføring av anlegg til statsbygg. Omløpsmidler reduseres med 0,8 mill. 
kroner. Jfr. Balanse eiendeler. 

SUM kapital og gjeld reduseres med 1 105 mill. kroner.  Sum statens kapital reduseres med 1 096 
mill. kroner som følge av overføring av anlegg til statsbygg, samt avregning av bevilgningsfinansiert 
virksomhet (som reduseres med driftsresultatet for 1.tertial). 

Kortsiktig gjeld reduseres med 8,3 mill. kroner sammenlignet med 31.12.21. Dette skyldes i hovedsak 
reduksjon i leverandørgjeld (husleie Statsbygg). Jfr Balanse – Gjeld og kapital.  

 

Gjennomførte og planlagte investeringer 
NIHs investeringer i 1.tertial utgjør 1,2 mill. kroner og er knyttet til er knyttet til kjøp av møbler og 
pc`er, samt gjenstående arbeid bibliotek. 

I kommende periode sluttføres ombygging av bibliotek. Det er også forventet kjøp av ny server. 

Vi forventer også utbetaling av beløp knyttet til miljøstasjon. Dette eies nå av statsbygg, men NIH 
har avsatt og er forpliktet til å betale denne. 

Revisjon 
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for NIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trender og utvikling i inntekter og kostnader 
Regnskapet per 1.tertial er 7,1 mill. kroner bedre enn periodisert budsjett. Dette skyldes: 

• NIH har arbeidet med å få redusert kostnadene  
• I tillegg er det avvik som skyldes høyere boa inntekter og inntekter knyttet til utleie og 

kursvirksomhet. 

NIH er i ferd med å se på ytterligere reduksjon av kostnadene og skal legge frem et revidert budsjett 
med kostnadsreduksjoner fordelt på lønnskostnader (stillinger holdes ledig) og driftskostnader 
(systemkostnader m.m.) i administrasjonen og ved instituttene. 

Utsiktene for resten av året er ikke så gode. Som en relativt liten høgskole med ansvar for drift av en 
stor og energikrevende bygg- og anleggsmasse, rammes NIH hardt av økende strømpriser. Vi må gå 
ut fra at den nåværende situasjonen vil vare ut året, hvilket gjør at elektrisitetsregningen for hele 
året blir på 12,6 mill. kroner, mot budsjettert 6 mill. kroner.  

 

Norges idrettshøgskole, 1.06.2022 

 

 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

Administrerende direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































              
     

 
 
 

 
 
 

BUDSJETTRAPPORTER 1. tertial 2022 
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Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) 
 
Budsjettrapport 1.tertial 2022 
 
 

 
 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
• Reduserte kostnader for arbeidskraft (lønn) på 2,4% iht. budsjett. Dette skyldes refusjoner 

(sykemeldinger og fødselspenger) fra NAV. Instituttet har med disse midlene dekket opp med 
vikarer i undervisning.   

o Det vil tilkomme økte lønnskostnader i fm lønnsoppgjøret med tilbakevirkende effekt fra 
1.5.22. 

• Reduserte driftskostnader i 1. tertial. Kostander for praksis ved FAF, FKI og PPU for 
praksisperiodene i 2 og 4 semester (FKI) og 1. semester (PPU) kommer i 2. tertial. 

o Kostnader knyttet til ekskursjoner på FLL for studenter kommer i 2. tertial.  
• Finansposter kontoklasse 8 er avregning /overførsel fra 2021, overføring fra annuumsmidler fra 

2021, samt avregning KD midler.  
o Det vil være en stor økning av tjenestereiser og konferansekostnader hvor disse midlene 

vil bli brukt (2. og 3. tertial) 
• Interne transaksjoner kontoklasse 9 gjelder overhead ved prosjekt. 
• Årsprognose besparelser 2022: 400.000.  

o 150.000 i besparelse på lønn 
o 250.000 fra overhead fra prosjekter 

  
Påløpte ikke budsjetterte kostnader  
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett) 
  
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk) 
  

 
 
 
  

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 1. 

tertial 2022
Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose/
revidert 2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) 34 490             -                0,0 % -                   

39 Netto Investering (inv - avskr.) -                0,0 % -                   
5 Kostnader for arbeidskraft 10 022 096       10 270 921     -2,4 % 27 777 313    27 927 313      -0,5 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 437 864           573 236         -23,6 % 2 074 427      2 074 427        0,0 %
8 Finansposter, overførsler (816 589)          -                0,0 % (250 000)        
9 Interne transaksjoner (152 228)          -                0,0 %  

9 525 633         10 844 157     -12,2 % 29 601 740    30 001 740      -1,3 %NETTO FORBRUK
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Institutt for idrettsmedisinske fag 
 
Budsjettrapport 1. tertial 2022 
 

 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
IIM har i 1. tertial et underforbruk i forhold til budsjett på 30,6 % 
Dette skyldes ledighet i en stipendiatstilling, sykepenger, litt mindre utgifter på drift og mer inntekter på 
TDI/overhead enn budsjettert. Det er pr. nå mye ubrukte annuumsmidler pga. overføring fra 2021. 
Resultatet er kr 600 000,- bedre enn det faktisk er.  Det er gjort en overføring i begynnelsen av mai til 
OSTRC som ikke er utgiftsført i 1. tertial 2022. 
Prognosen for 2022 er at vi prøver å styre mot et overskudd på ca 3 % 
  
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) 
  

 
 
 
 
 
  

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 1. 

tertial 2022
Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose/
revidert 2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) (341)                 -                 0,0 %  
39 Netto Investering (inv - avskr.) -                   -                 0,0 %  
5 Kostnader for arbeidskraft 6 788 868         7 341 859       -7,5 % 20 550 000    20 750 632       -1,0 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 381 695            656 853          -41,9 % 3 600 000      3 809 293        -5,5 %
8 Finansposter, overførsler (1 074 353)        (120 020)         795,1 % (360 421)        (360 421)          0,0 %
9 Interne transaksjoner (963 078)           (477 806)         101,6 % (1 800 000)     (1 434 854)       25,4 %

5 132 791         7 400 886       -30,6 % 21 989 579    22 764 650       -3,4 %NETTO FORBRUK
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Institutt for idrett og samfunnsvitenskap 
 
Budsjettrapport 1. tertial 2022 
 

 
 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Per 1. tertial 2022 er det et underforbruk på ca. kr. 3.200.000,- på Institutt for idrett og samfunns-
vitenskap. Dette skyldes hovedsakelig: 
 
1) Kontoklasse 3: Inntekten gjelder innbetalte deltakeravgift til internasjonal idrettshistorie 

konferanse på NIH i juni.  
 

2) Kontoklasse 5: Underforbruk i lønnskostnader på ca. kr. 910.600,- 
o Refusjon av foreldrepenger og sykepenger utgjør ca. 410.000,- 
o Instituttet har to ubesatte stipendiathjemler, en stipendiat starter 30. mai og den andre 1. 

august. 
o Forsinkelse av lønnsutbetaling på ca. kr. 330.000,-  
o Ledig professor II hjemmel med forventet ansettelse 1. august. 
o Instituttet har ansatt vikarer der kostander vil løpe ut året.  
o Kostander for timelærere har gått som planlagt.  
o Instituttet har satt av midler til lønnsoppgjøret for 2022 fra ubrukte lønnsmidler og fra 

midler fra overhead på eksternt finansierte FoU prosjekter på instituttet. 
 
3) Kontoklasse 6 og 7: Kostnadene på driftsmidler til forskningsprosjekter og undervisning har et 
overforbruk på ca. 100.000,- De totale driftskostnadene for 2022 ligger an til å bli som budsjettert. 
 
4) Kontoklasse 8: Overføringer, annuum, prosjektmidler og overskudd på Instituttet fra 2021 på ca. 
kr 2.094.000,- der lite er brukt pr. 1. tertial, men planlagt brukt i 2. og 3. tertial. 
 
5) Kontoklasse 9: Overhead til instituttet er for 2022 forventet å bli ca. 1.200.000,- Midlene vil 
blant annet gå til å dekke innsparingen på 400.000,- som  instituttene har blitt pålagt av NIH 
sentralt, i tillegg til å bidra til å dekke lønnsoppgjøret for instituttet. 
 
Instituttet ligger an til en prognose med et underforbruk på 1,2 % av det totale budsjettet for 
2022. 
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Institutt for fysisk prestasjonsevne 
 
Budsjettrapport 1.tertial 2022 
 

 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
IFP har mottatt flere mindre forskningsmidler til bidragsprosjekter, som utgjør en høyere inntekt enn 
budsjettert. To lengere sykemeldinger har utløst refusjoner som forklarer mindreforbruk på lønn. Vi har 
lagt inn forventet innsparing i årsprognosen, og som utgjøre til sammen en estimert besparelse på  
676 000. 
Påløpte ikke budsjetterte kostnader 
IFP har merforbruk i klasse 6 og 7, som skyldes økt forskningsaktivitet, men der utgiftene dekkes inn av 
økte inntekter fra eksterne partnere. Overforbruk på denne konto på 38,4% er derfor noe misvisende.  Vi 
holder oss innenfor budsjett totalt.  
  
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett) 
  
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)  

 
 
Institutt for fysisk prestasjonsevne 

Budsjettrapport 1.tertial 2022 
Svømmeskolen 
 

 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Svømmeskolen er i full drift etter mange koronanedstegninger.  Det er ikke ført utgifter på svømmehall og 
administrativ assistanse som utgjør ca 600 000. Overskuddet som er ført til balansen er derfor unaturlig 
høy.  
Påløpte ikke budsjetterte kostnader  
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett)  
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)  

 
 
 
 

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 1. 

tertial 2022
Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose/
revidert 2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) (539 465)           -                0,0 % (539 465)         
39 Netto Investering (inv - avskr.) -                0,0 %  
5 Kostnader for arbeidskraft 9 231 830         9 735 154       -5,2 % 26 137 065    26 813 065      -2,5 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 1 628 513         1 189 758       36,9 % 4 944 103      3 572 961        38,4 %
8 Finansposter, overførsler (953 539)           (418 750)        127,7 % (953 539)        (418 750)          127,7 %
9 Interne transaksjoner (296 888)           -                0,0 % (296 888)         

9 070 451         10 506 162     -13,7 % 29 291 276    29 967 276      -2,3 %NETTO FORBRUK

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 1. 

tertial 2022
Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) (1 133 778)        -                
39 Netto Investering (inv - avskr.) -                
5 Kostnader for arbeidskraft 287 065            -                

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 13 027             -                
8 Finansposter, overførsler 833 686            -                
9 Interne transaksjoner -                

-                   -                NETTO FORBRUK
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Studieavdelingen  
Budsjettrapport 1. tertial 2022  
  
Budsjettenhet: 22000, 22100 og 22200 
 

 
 
Budsjettenhet: 22201 
 

 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
De fleste avvik er feil periodisering, og at kostnaden er periodisert seinere på året. 
Inntektene på 22200 er overføringer og periodisert inn i 1.tertial. Her vil utgiftene komme utover året.  
Vi har tatt bort bevilgning fra KD på 22200.   
Påløpte ikke budsjetterte kostnader 
Det er noe mer på kostnader for arbeidskraft enn budsjettert.  
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett) 
  
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk)  

 
 

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 1. 

tertial 2022
Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose/
revidert 2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) (1 875 504)        (932 751)        101,1 %  
39 Netto Investering (inv - avskr.) -                0,0 %  
5 Kostnader for arbeidskraft 4 890 846         4 895 559       -0,1 %  

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 1 104 942         902 345         22,5 %  
8 Finansposter, overførsler (330 000)           (109 890)        200,3 %  
9 Interne transaksjoner 3 750               8 325             -55,0 %  

3 794 034         4 763 588       -20,4 % -                -                  #DIV/0!NETTO FORBRUK

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 1. 

tertial 2022
Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose/revidert 
2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering (3 488 845)           (3 130 000)         11,5 %  

39 Netto Investering (inv - avskr.) -                    0,0 %  
5 Kostnader for arbeidskraft 1 065 009            914 314             16,5 %  

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 24 803                 86 983              -71,5 %  
8 Finansposter, overførsler 0,0 %  
9 Interne transaksjoner -                      -                    0,0 %  

(2 399 033)           (2 128 703)         12,7 % -                                 -                #DIV/0!NETTO FORBRUK
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Avdeling for forskning og bibliotek  
Budsjettrapport 1. tertial 2022 
 

 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Totalt sett ligger avdelingen 0,75 mill. kr. under budsjett, hvilket først og fremst skyldes finansiering fra 
NFR til utvikling av søknader om forskningsfinansiering (-0,6 mill. kr.), samt avsetning for 
publiseringsavgift på Open Access publikasjoner som er avtalt i 2021, men hvor regningen ikke kommer 
før i 2022 (0,3 mill. kr.).  
For året sett under ett forventes resultatet å bli omtrent som budsjettert for de arbeidsområder som i dag 
inngår i avdelingen. Som følge av omorganisering i administrasjonen vil avdelingens arbeidsområder med 
tilhørende budsjettposter bli fordelt mellom hhv. Bibliotek, Økonomiavdelingen 
(forskningsadministrasjon), Studieavdelingen (Phd. administrasjon) og HR avdelingen 
(informasjonssikkerhet). 
Påløpte ikke budsjetterte kostnader 
 
Lønnskostnadene er 0,2 mill. kr. høyere enn budsjettert, men dette forventes utlignet over året, slik at 
kostnader blir omtrent som budsjettert.  
Driftskostnader (kontoklasse 6 & 7) er omtrent som budsjettert.   
(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)  

 
  

Kontoklasse Kontoklasse (T)
Regnskap pr 1. 

tertial 2022
Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose 
2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) (200 000)           -               0,0 % -                -            0,0 %
39 Investeringer (eksl. avskrivninger) (45 540)            -               0,0 %
5 Kostnader for arbeidskraft 3 022 930         2 772 665     9,0 % 7 670 911      7 670 911   0,0 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 1 545 588         1 583 451     -2,4 % 4 705 000      4 705 000   0,0 %
8 Finansposter, overførsler (778 673)           0,0 % 0,0 %
9 Interne transaksjoner 74 000             -               0,0 % -                -            0,0 %

3 618 305         4 356 115     12 375 911    12 375 911 NETTO FORBRUK
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Eksternt finansierte prosjekter (oppdrags- og bidragsforskning) 
Budsjettrapport 1. tertial 2022 
 

 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Inntekter for oppdrags- og bidragsforskning (BOA) opptjenes og bokføres etter hvert som kostnader ved 
aktiviteten påløper (slik at resultatet blir null).  
 
Pr. 1 tertial 2022 har NIH inntekter til eksternt finansierte prosjekter på 13,5 mill. kroner, som er over 
inntekter pr. samme tid i fjor (11 mill. kroner i 2021), og mer enn budsjettert (12,2 mill. kroner i budsjett). 
NIH har fått mange nye prosjekter i år, hvorav de fleste ikke har kommet ordentlig i gang ennå. Det er 
derfor rimelig å anta at aktivitet og omsetning øker utover året, og til neste år, og at høgskolen når årets 
budsjett for BOA. Det vi i så fall bli det beste BOA) resultatet som NIH noen gang har hatt.  
 
Fire av de nye prosjektene er finansiert av EU, herav ett stort Horizont Innovasjonsprosjekt som NIH er 
koordinator for (MEUR 1,1), ett stort Erasmus prosjekt som ILF er koordinator for (MEUR 1,5), og to 
Erasmus+ prosjekter hvor NIH er prosjektdeltaker (IFP og IIM).  Det er gledelig at vi i år endelig har lykkes 
med å få skikkelig uttelling på søknader om EU finansiering. Fra før av er NIH partner i to igangværende 
Erasmus+ prosjekter ved IIS.   
 
Bokførte inntekter i 1 tertial kommer i hovedsak fra statlige virksomheter (6 mill. kroner), organisasjoner 
og stiftelser (4,2 mill. kroner), NFR (2,6 mill. kroner) og næringsliv/private (0,7 mill. kroner). 
Som det fremgår av nedenstående tabell kan 59% av inntektene henføres til IIM inkludert Forsknings-
senter for idrettsskadeforskning (OSTRC). NIHs to forskningssentre står for til sammen 54% av inntektene. 
Alle institutter øker sine BOA inntekter, og har nye prosjekter som skal i gang. Det vil gi en jevnere 
fordeling av BOA aktiviteten mellom instituttene.   
 

 
 
 
 

Kontoklasse Kontoklasse (T)
Regnskap pr 1. 

tertial 2022
Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose 
2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) (13 472 157)      (12 246 715)    10,0 % (36 740 145)   (36 740 145)     0,0 %
39 Investeringer (eksl. avskrivninger) 1 343               -                0,0 %
5 Kostnader for arbeidskraft 9 273 109         6 616 229       40,2 % 27 240 145    19 848 688      37,2 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 2 510 923         5 630 486       -55,4 % 7 500 000      16 891 457      -55,6 %
8 Finansposter, overførsler 13 809             0,0 % 0,0 %
9 Interne transaksjoner 1 672 974         -                0,0 % 2 000 000      -                  0,0 %

-                   (0)                  -                -                  NETTO FORBRUK
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KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN 
Budsjettrapport 1. tertial 2022 
 

 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
 
Regnskapet ligger nesten 30 prosent under budsjett for 1. tertial. Det skyldes primært periodisering og 
utgifter som kommer senere på året. Prosjektet med feilrettinger intranett/Sharepoint har ikke startet 
(overførte investeringsmidler fra 2020). 
 
Reduserte lønnskostnader skyldes sykepenger for langtidssykmelding. Årsprognosen er noe redusert 
primært på grunn av vakanse i stilling, samt en 60 prosent stilling som fra 1. august ikke videreføres.   
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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 1. 

tertial 2022
Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose/
revidert 2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) (41 257)            (33 300)          23,9 % (100 000)        (100 000)          0,0 %
39 Netto Investering (inv - avskr.) -                 
5 Kostnader for arbeidskraft 2 116 588         2 428 069       -12,8 % 6 497 600      6 817 660        -4,7 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 280 639            525 974         -46,6 % 1 450 000      1 579 500        -8,2 %
8 Finansposter, overførsler (250 000)           0,0 % 250 000          
9 Interne transaksjoner (8 277)              -                0,0 %  

2 097 693         2 920 743       -28,2 % 8 097 600      8 297 160        -2,4 %NETTO FORBRUK
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HR- og lønnsavdelingen  
Budsjettrapport 1. tertial 2022  
                  

 
                  
Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Pr. første tertial ligger HR-avdelingen på budsjett.  
For året som helhet forventes lønnskostnadene å bli omtrent som budsjettert, mens driftskostnadene 
reduseres med 0,2 mill. kr. i forhold til budsjett (innsparing på lønns- og personaltjenester og -system).  
Påløpte ikke budsjetterte kostnader    
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett) 
Lønns- og personaltjenester (DFØ) og -systemer (SAP m.m.), utgjør 2,5 mill. kr./22% av totalbudsjettet.  
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konto
klasse Formål

Regnskap pr 1. 
tertial 2022

Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose/
revidert 2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) 0,0 %  
39 Netto Investering (inv - avskr.) (4 730)              -                -100,2 %  
5 Kostnader for arbeidskraft 2 844 195         2 742 745       0,0 % 7 286 064      7 286 064   0,0 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 1 653 390         1 759 073       -6,0 % 3 895 500      4 075 500   -4,4 %
8 Finansposter, overførsler (30 551)            -                0,0 %  
9 Interne transaksjoner -                0,0 %  

4 462 304         4 501 818       -0,9 % 11 181 564    11 361 564 -1,6 %NETTO FORBRUK
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Økonomiavdelingen  
Budsjettrapport 1.tertial 2022 
 
 
 

 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Totalt sett ligger avdelingen kr. 40.000,- over budsjett. Dette skal utlignes over året som helhet.  
Lønnsbudsjettet ligger 60.000,- over budsjett, mens driftsbudsjettet ligger kr. 20.000 under.   
  
Påløpte ikke budsjetterte kostnader 
  
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett) 
Nesten hele budsjettet er lønnskostnader for fast ansatte (5 mill. kr). I tillegg kommer driftskostnader 
knyttet til systemlisenser, konsulenttjenester knyttet til drift av systemene, grafiske tjenester knyttet til 
NIHs årsrapport, samt en liten pott til nødvendig faglig oppdatering.     
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 
1. tertial 2022

Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose/
revidert 2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) (1)                  0,0 %  
39 Netto Investering (inv - avskr.) -100,0 %  
5 Kostnader for arbeidskraft 1 889 385      1 826 494  3,4 % 5 049 371      5 049 371  0,0 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 87 168           109 724     -20,6 % 362 000         362 000     0,0 %
8 Finansposter, overførsler 35                 0,0 %  
9 Interne transaksjoner -            0,0 %  

1 976 587      1 936 218  2,1 % 5 411 371      5 411 371  0,0 %NETTO FORBRUK
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IT-avdelingen  
Budsjettrapport 1. tertial 2022 

 

 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Kapasiteten totalt i IT-avdelingen har vært preget av et forholdsvis stort fravær i 1. tertial 2022 og flere 
prosesser er foreløpig ikke utført. Dette ventes å bedres i løpet av 2. tertial når bemanningen økes. 
 
Det er et så langt betydelig underforbruk knyttet til investeringer. Dette skyldes delvis leveringsproblemer 
på datautstyr og at investeringer er noe forsinket. Videre ble det gjort en del anskaffelser i 2021 som har 
tatt lenger tid og flere ressurser enn forventet og som har begrenset kapasiteten i avdelingen. Nye 
investeringer er nå i prosess og det forventes at etterslepet på investeringer er tatt igjen i løpet av året. 
Driftskostnader (kontogruppe 6 og 7) ligger også vesentlig under budsjett. Store deler av dette 
underforbruket skyldes forskyvelser i fakturadato for lisenser og manglende innkjøp, men vil normaliseres 
i forhold til budsjett i løpet av året. Ellers er det noe lavere forbruk på andre poster, men også disse 
forventes å øke i løpet av året. Det ble gjort en overføring fra 2021 til 2022 på kr 700.000 for å dekke 
investeringer til utstyr for ny kjerne i nettverket. Dette ble ikke utført som planlagt i 2021. 
Revidert budsjett for 2022 er justert i henhold til tidligere innmelding.  
Påløpte ikke budsjetterte kostnader: 
Ingen slike forhold  
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett) 
Ingen slike forhold  
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk) 
Ingen slike forhold  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 1. 

tertial 2022
Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose/
revidert 2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) (3 548)               (18 667)          -81,0 % (16 000)          (56 000)            -71,4 %
39 Netto Investering (inv - avskr.) 582 101            1 216 667       -79,0 % 3 650 000      3 650 000        0,0 %
5 Kostnader for arbeidskraft 2 260 729         2 770 458       0,0 % 7 921 374      8 311 374        -4,7 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 2 861 976         4 556 400       -37,2 % 13 089 200    13 669 200       -4,2 %
8 Finansposter, overførsler (699 748)           -                 0,0 % (700 000)         
9 Interne transaksjoner -                 0,0 %  

5 001 510         8 524 858       -41,3 % 23 944 574    25 574 574       -6,4 %NETTO FORBRUK
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Eiendomsavdelingen 
Budsjettrapport 1.tertial 2022 
 
 

 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
I første kvartal har Eiendomsavdelingen merkostnader på 3 mill. kr. i forhold til budsjett, mens 
driftsinntektene er 0,3 mill. kr. lavere.  
 
Avviket på kostnader kan først og fremst henføres til energi, hvor høye strømpriser og for høyt forbruk 
pga. dårlig fungerende varmepumper har gitt en merkostnad på 3,5 mill. kr. i første tertial (5,5 mill. kr. 
mot budsjettert 2 mill. kr.). Det forventes at de høye kraftprisene vil vedvare ut året, og det er usikkerhet 
om problemene med varmepumpene blir løst i 2022. Dette betyr at merkostnaden på energi for hele året 
blir på 6,6 mill. kr. (12,6 mill. kr., mot budsjettert 6 mill. kr.).   
 
I tillegg til energikostnadene, har avdelingen fått en ekstra kostnad på 0,9 mill. kr. som skyldes 
periodiseringsfeil (sanering saltlake som skulle vært belastet i 2021). Driftskostnader for øvrig er redusert 
med 0,6 mill. kr.     
 
Lønnskostnadene er 0,6 mill. kr. lavere enn budsjett pga. refusjon for langtidssykmeldt og en vakanse, 
men forventes å bli som budsjettert i 2. og 3. tertial, slik at avdelingen får 0,6 mill. kr. i mindrekostnad på 
lønn for året som helhet.  
 
Inntektene forventes å bli som budsjettert for året som helhet. 
 
Resultatet i første tertial er 3,3 mill. kr. dårligere enn budsjettert, og for hele året forventes det at 
resultatet blir 6,1 mill. kr. dårligere. 
Påløpte ikke budsjetterte kostnader 

- Sanering saltlake: 0,9 mill. kr. (skulle vært belastet i 2021) 
- Serviceavtaler som ikke er budsjettert: 0,2 mill. kr.  

 
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett) 
 
Energikostnader er budsjettert til 6 mill. kr. (18% av budsjetterte kostnader i EIE), men forventes å bli på 
12,6 mill. kr. (37% av budsjetterte kostnader).  
 
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk) 
 
Avdelingen arbeider løpende med energiøkonomisering, og vurderer også mere radikale tiltak (som f.eks. 
nedstenging av energikrevende bygg/anlegg). Det er også løpende dialog med byggeier og tidligere 
byggherre Statsbygg, som har ansvaret for at varmepumpene virker som de skal.   

 
 

 
 

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 1. 

tertial 2022
Budsjett 1. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose/
revidert 2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) (4 553 960)        (4 899 333)      -7,0 % (15 698 000)   (15 698 000)     0,0 %
39 Netto Investering (inv - avskr.) -                 0,0 %  
5 Kostnader for arbeidskraft 6 780 876         7 336 144       -7,6 % 19 669 902    20 225 170       -2,7 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 8 360 748         4 545 544       83,9 % 20 293 630    13 636 630       48,8 %
8 Finansposter, overførsler (239 734)           -                 0,0 %  
9 Interne transaksjoner (60 000)             -                 0,0 %  

10 287 930       6 982 355       47,3 % 24 265 532    18 163 800       33,6 %NETTO FORBRUK
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