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1 Innledning  
Vedlagt følger NIHs regnskap og ledelseskommentarer for 2. tertial 2022 for styrevedtak. Regnskapet 
er satt opp i henhold til bestemmelsene om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet, 
statlige regnskapsstandarder (SRS) og krav fra Kunnskapsdepartementet.  
 
Resultat av periodens aktiviteter viser et underskudd på 4,3 mill. kr. Dette er 2,2 mill. kr. bedre enn 
periodisert budsjett. 
 

  
2 Resultatregnskapet pr. 2. tertial 2022 
 
2.1 Inntekts- og kostnadsutvikling 
 
Virksomhetsoverdragelsen til Statsbygg medfører at det blir store endringer i regnskapet for 2022 
sammenlignet med 2021. 
Som følge av overdragelsen, er anleggsmidler overført til Statsbygg. Dette vises i regnskapet 

- Utsatt inntekt fra avhending bygg/anlegg på 1,1 milliard kroner (engangseffekt i 2022) 
- Reduserte avskrivninger, fra 37,8 mill. kr. pr. andre tertial i 2021, til 10,7 mill. kr. i år. 

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

- Periodens bevilgning fra KD har økt fra 2021 som følge av at NIH har fått kompensert for 
husleie. 
 

Totalt sett reduseres inntekt fra bevilgning med 13 mill. kr. sammenlignet med 2021. Årsaken til dette er 
redusert avskrivinger. 

 
 

 
 

Totalt sett reduseres inntekt fra bevilging med 13 mill. kr. sammenlignet med 2021. Årsaken til dette er 
reduserte 
Inntekten forøvrig øker sammenlignet med 2021, som var preget av koronapandemi. Det er en økning i 
salg- og leieinntekter på 3,9 mill. kr. som følge av økt utleie i 2022 samt at det er en økning i inntekt fra 
tilskudd og overføringer på 4,3 mill. kr., som skyldes vekst i bidrag- og oppdragsfinansiert virksomhet. 
 

 

31.08.2022 31.08.2021

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 158 880 147 520

- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) -2 208 -4 229

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) 10 722 37 812

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) 0 0

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) 1 088 919 0

-  periodens tilskudd til andre (-) 0 0

Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
1) 

1 774 1 069

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet 1 258 088 182 172



 
 
 
 

 

 

Lønnskostnadene øker med 7,1 mill. kr. (5,7%) sammenlignet med fjoråret. 
 
 Lønnskostnader til BOA prosjekter øker med 2 mill. kr., mens lønnskostnader i den 
bevilgningsfinansierte virksomheten økes med 5,1 mill. kr., hvorav 3,1 mill. kr. gjelder avsetning til 
utestående feriedager og fleksitid. 
  
Andre driftskostnader øker med 35,4 mill. kr. sammenlignet med fjoråret, hovedsakelig som følge av 
husleiekostnader Statsbygg (+29 mill. kr.) og økte energikostnader (+5,4 mill. kr.).  
 
Avskrivinger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler har ingen resultateffekt. Motpost er på 
inntektssiden. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

31.08.2022 31.08.2021 31.12.2021

Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger 169 169 182 192 275 764

Inntekt fra bevilgninger -bokført verdi avhendede 

anleggsmidler

1 088 919

Inntekt fra tilskudd og overføringer 25 376 21 089 32 207

Inntekt fra gebyrer 0 0 0

Salgs- og leieinntekter 14 068 10 130 18 032

Andre driftsinntekter 270 45 72

Sum driftsinntekter 1 297 802 213 457 326 076

Sum driftsinntekter fratrukket bokført verdi 

avhendede anleggsmidler

208 883 213 457 326 076

31.08.2022 31.08.2021 31.12.2021

Driftskostnader

Varekostnader

Lønnskostnader 131 184 124 129 202 870

Avskrivninger på varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler

10 722 37 812 59 929

Nedskrivninger av varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler

0

Andre driftskostnader 71 391 36 001 57 463

Andre driftskostnader - tap ved avgang 

anleggsmidler

1 088 919

Sum driftskostnader 1 302 216 197 942 320 262

Sum driftskostnader fratrukket tap ved avgang 

anleggsmidler

213 297 197 942 320 262

Driftsresultat -4 414 15 515 5 814



2.2 Regnskap i forhold til budsjett 

 
Høgskolen har et positivt budsjettavvik på 2,2 mill. kr. Dette knytter seg i hovedsak til høyere inntekter 
enn budsjettert. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Budsjett 

for 

31.08.2022

Regnskap 

pr 

31.08.2022

Avvik 

budsjett/ 

regnskap 

pr 

31.08.2022

Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger 162 806 169 169 -6 363

Inntekt fra bevilgninger -bokført verdi avhendede 

anleggsmidler 1 088 919 -1 088 919

Inntekt fra gebyrer 0 0 0

Inntekt fra tilskudd og overføringer 25 161 25 376 -215

Salgs- og leieinntekter 15 262 14 068 1 194

Andre driftsinntekter 1 000 270 730

Sum driftsinntekter 204 230 1 297 802 -1 093 573

Sum driftsinntekter fratrukket bokført verdi 

avhendede anleggsmidler

204 230 208 883 -4 654

Driftskostnader

Varekostnader 0 0 0

Lønn og sosiale kostnader 128 025 131 184 -3 159

Avskrivninger på varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler

6 667 10 722 -4 055

Nedskrivninger av varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler 0 0 0

Andre driftskostnader 76 085 71 391 4 695

Andre driftskostnader - tap ved avgang 

anleggsmidler 1 088 919 -1 088 919

Sum driftskostnader 210 777 1 302 216 -1 091 439

Sum driftskostnader fratrukket - tap ved avgang 

anleggsmidler

210 777 213 297 -2 520

Driftsresultat -6 548 -4 414 -2 134

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 0 142 -142

Finanskostnader 0 30 -30

Sum finansinntekter og finanskostnader 0 112 -112

Resultat av periodens aktiviteter -6 548 -4 302 -2 246



Ser man på de enkelte inntekts- og kostnadsartene i tabellen, er årsaken til avvikene i forhold til 
budsjett som følger: 
 
Inntekter 
Det er høyere inntekt fra bevilgning i forhold til budsjett (6,4 mill. kr.), som knytter seg til utsatt 
inntektsføring avskriving (4,1 mill. kr.), dette har ingen resultateffekt. I tillegg er det inntektsført 
bevilgning knyttet til oppussing av biblioteket (1,7 mill. kr) som er utsatt inntektsføring fra tidligere år. 
 
Videre har salgs- og leieinntekter et avvik på 1,2 mill. kr. Det er inntektsført 2,8 mill. kr mindre enn 
budsjett knyttet til utleie. Dette skyldes periodisering av budsjett. Det forventes at inntekter knyttet til 
utleie vil øke i løpet av 3.tertial 2022. Videre er det inntektsført 2 mill. kr. merr enn budsjett, som kan 
henføres til NIHs svømmeskole for barn og voksne. 
 
Kostnader 
Sum driftskostnader fratrukket- tap ved avgang anleggsmidler er 2,5 mill. kr. høyere enn budsjett 
 
Lønnskostnadene er 3,2 mill. kr. høyere enn budsjettert. Dette skyldes avsetning på 3,3 mill. kr. til 
utestående feriedager og fleksitid per 31.08. Det forventes at dette vil bli lavere per 31.12 
I tillegg er det en merutgift på 3.mill kr. som skyldes mer lønn til BOA i forhold til budsjett, samt at det er 
en merinntekt på 2,3 mill. kr. knyttet til refusjoner 
 
Andre driftskostnader har et positivt avvik på 4,5 mill. kr. i forhold til budsjett, dette til toss for at vi har 
høyere energikostnader i forhold til revidert budsjett (2,5 mill. kr.). 
Hovedårsaken til avviket er knyttet til mindre forbruk på BOA som utgjør 6,8 mill. kr. 
Videre viser IKT-avdelingen et mindre forbruk på 2,2 mill. kr. Jfr. Vedlagt Budsjettrapport. 
 
Eiendomsavdelingen har et merforbruk på totalt 3.2 mill. kr. som i hovedsak skyldes strømkostnader. 
 
I tillegg er det et overforbruk hos IFP, grunnet forskningsaktivitet. Dette dekkes inn av tilsvarende høyre 
inntekter. Jfr. Vedlagt Budsjettrapport. 
 
Vi forventer noe mindre aktiviteter enn planlagt resten av året, slik at vi vil får noen mindre kostnader i 
forhold til budsjett, samtidig vil vi få strømkostnad på 18 mill. kr. mot et budsjett på 9,5 mill. kr. dersom 
prisene ligger på dagens nivå. 
 
Det knytter seg noe usikkerhet med tanke på strømprisene, men dersom de ligger på dagens nivå, vil vi 
trolig få et resultat som tilsvarer et styrevedtatt budsjettunderskudd på 20 mill. kr.  
 
 For mere informasjon om regnskapet henviser vi til vedlegget med ledelseskommentarer.  
 
3 Om vedleggene til resultatregnskap for 2. 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. I tillegg er det et merforbruk på HR- og 
lønnsavdelingen som følge av merkostnader i forbindelse med organisasjonsendring (fungeringstillegg). 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Vedlegg:  

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



Ledelseskommentarer til Norges idrettshøgskoles regnskap per 
2.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 2.tertial 2022 
Resultat av periodens aktiviteter viser et underskudd på 4,3 mill. kr. Dette er 2,2 mill. kr. 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. kr. 

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 2.tertial er avsluttet med et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på 2,2 mill. 
kr.  

Sum driftsinntekter er 4,7 mill. kr. høyere enn budsjettert dersom vi ser bort i fra bokført verdi av 
avhendede anleggsmidler.  

Hovedårsaken til avviket knytter seg til inntekt fra bevilgning som viser et avvik på 6,4 mill. kr. Av 
dette er det blant annet budsjettert 4,1 mill. kr. mindre på utsatt inntektsføring avskriving, dette har 
ikke resultateffekt. tillegg er det inntektsført 1,7 mill. kr. som gjelder oppussing av biblioteket.  

Salgs- og leieinntekter har et avvik på 1,2 mill. kr.  Det er inntektsført 2,8 mill. kr. mindre enn 
budsjett knyttet til utleie. Dette skyldes periodisering av budsjett. Det forventes at inntekter knyttet 



til utleie vil øke i løpet av 3.tertial 2022. Videre er det inntektsført 2 mill. kr. mer enn budsjett, som 
kan henføres til NIHs svømmeskole for barn og voksne. 

Andre driftsinntekter viser et avvik på 0,7 mill. kr., som skyldes at det er budsjettert for salg av 
ismaskin som ikke er gjennomført. 

Sum driftskostnader inkl. avskrivninger er 2,5 mill. kr. høyere enn budsjettert fratrukket tap ved 
avgang anleggsmidler.   

Når det gjelder Lønn og sosiale kostnader er det regnskapsført 3,2 mill. kr. mer enn budsjett. 
Hovedårsaken til avviket, knytter seg til avsetning på 3,3 mill. kr.  til utestående feriedager og 
fleksitid per 31.08 som ikke er budsjettert, i tillegg til at det er en merutgift på 3 mill. kr. som skyldes 
mer lønn til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet i forhold til budsjett, samt at det er en 
merinntekt på 2,3 mill. kr. i forhold til budsjett knyttet til refusjoner. 

Avskrivningene er 4,1 mill. kr. høyere enn budsjettert, som skyldes at disse er for lavt budsjettert. 
Avskrivingen påvirker ikke resultatet. 

Andre driftskostnader har et positivt avvik i forhold til budsjett på 4,5 mill. kr. Avviket er i hovedsak 
knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, som viser et mindre forbruk på 6,8 mill. kr. Videre 
viser IKT-avdelingen et mindre forbruk i forhold til budsjett på 2,2 mill. kr. Dette skyldes 
periodiseringer og mindre forbruk enn planlagt.  

Eiendomsavdelingen har et merforbruk på totalt 3,2 mill. kr.  Av dette gjelder 2,5 mill. kr. i 
merutgifter til strøm i forhold til periodisert budsjett.  

I tillegg er det et overforbruk grunnet høy forskningsaktivitet, som dekkes inn av tilsvarende høyere 
inntekter. 

 



 

 

 

 

 

Beløp i 1000 kroner

Budsjett 
for 

31.08.2022

Regnskap 
pr 

31.08.2022

Avvik 
budsjett/ 
regnskap 

pr 
31.08.2022

Regnskap 
pr 

31.12.2021
Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger 162 806 169 169 -6 363 275 764
Inntekt fra bevilgninger -bokført verdi 
avhendede anleggsmidler 1 088 919 -1 088 919
Inntekt fra gebyrer 0 0 0 0
Inntekt fra tilskudd og overføringer 25 161 25 376 -215 32 207
Salgs- og leieinntekter 15 262 14 068 1 194 18 032
Andre driftsinntekter 1 000 270 730 72

Sum driftsinntekter 204 230 1 297 802 -1 093 573 326 076
Sum driftsinntekter fratrukket bokført verdi 
avhendede anleggsmidler

204 230 208 883 -4 654 326 076

Driftskostnader
Varekostnader 0 0 0 0
Lønn og sosiale kostnader 128 025 131 184 -3 159 202 870
Avskrivninger på varige driftsmidler og 
immaterielle eiendeler

6 867 10 722 -3 855 59 929

Nedskrivninger av varige driftsmidler og 
immaterielle eiendeler 0 0 0 0
Andre driftskostnader 75 885 71 391 4 495 57 463
Andre driftskostnader - tap ved avgang 
anleggsmidler 1 088 919 -1 088 919

Sum driftskostnader 210 777 1 302 216 -1 091 439 320 262
Sum driftskostnader fratrukket - tap ved 
avgang anleggsmidler

210 777 213 297 -2 520 320 262

Driftsresultat -6 548 -4 414 -2 134 5 814

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 0 142 -142 90
Finanskostnader 0 30 -30 124

Sum finansinntekter og finanskostnader 0 112 -112 -35

Resultat av periodens aktiviteter -6 548 -4 302 -2 246 5 779



Inntekts- og kostnadsutvikling 
Bokførte inntekter, fratrukket bokført verdi avhendede anleggsmidler, er redusert med 4,6 mill. kr. i 
forhold til 2.tertial 2021, til 208,9 mill. kr. Inntekt fra bevilgning er redusert med 13 mill. kr. 
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 lavere aktivitet i 2021 på grunn av korona pandemien. 

 

Samlede kostnader fratrukket tap ved avgang anleggsmidler økes med 15,4 mill. kr. sammenlignet 
med fjoråret.  

Lønnskostnadene ligger 7,1 mill. kr.  høyere enn 2.tertial 2021, hvilket skyldes lønnsjusteringer, 
høyere lønnskostnader knyttet til BOA-prosjekter samt avsetning av utestående feriedager og 
fleksitid. 

Andre driftskostnader øker med 35,3 mill. kr. i forhold til 2021, til 71,4 mill. kr. i 2.tertial 2022. 
Årsaken til økningen skyldes at Norges idrettshøgskole i 2022, betaler husleie til Statsbygg.  Husleien 
per 2.tertial utgjør 29,7 mill. kr. pr. 2.tertial. Øvrig endring skyldes økte energikostnader. 

Avskrivingene er 27,1 mill. kr. lavere enn i fjor, hvilket skyldes avgang anlegg som følge av overføring 
av bygg til Statsbygg. 

 

Beløp i 1000 kroner
Note 31.08.2022 31.08.2021 31.12.2021

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger 1 169 169 182 192 275 764
Inntekt fra bevilgninger -bokført verdi 
avhendede anleggsmidler

1 1 088 919

Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 25 376 21 089 32 207
Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0
Salgs- og leieinntekter 1 14 068 10 130 18 032
Andre driftsinntekter 1 270 45 72

Sum driftsinntekter 1 297 802 213 457 326 076
Sum driftsinntekter fratrukket bokført verdi 
avhendede anleggsmidler

208 883 213 457 326 076

Note 31.08.2022 31.08.2021 31.12.2021
Driftskostnader

Varekostnader
Lønnskostnader 2 131 184 124 129 202 870
Avskrivninger på varige driftsmidler og 
immaterielle eiendeler

4,5 10 722 37 812 59 929

Nedskrivninger av varige driftsmidler og 
immaterielle eiendeler

4,5 0

Andre driftskostnader 3 71 391 36 001 57 463
Andre driftskostnader - tap ved avgang 
anleggsmidler

3 1 088 919

Sum driftskostnader 1 302 216 197 942 320 262
Sum driftskostnader fratrukket tap ved 
avgang anleggsmidler

213 297 197 942 320 262



Utvikling i ubenyttede statlige midler 
Netto er resultatført avsetning fra bevilgningsfinansiert (BFV) virksomhet i 2.tertial er redusert med 
4,3 mill. kr. til 4,8 mill. kr. (jfr. Sum avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet i note 15 del I). 

Avsetning påbegynte, ikke fullførte driftsoppgaver er redusert med 4,6 mill. kr. til -2,5 mill. kr. per 
2.tertial. som skyldes Norges idrettshøgskoles underskudd per 2.tertial.  

Avsetning i styrevedtatte ikke igangsatte investeringsprosjekter er redusert fra 1,1 mill. kr. til 0,7 
mill. kr. per 31.08.2022 

Avsetning til påbegynte investeringsprosjekter utgjør 3,9 mill. kr. og er på samme nivå som per 
31.12.21. Midlene er satt av til miljøstasjonen som er ferdigstilt, men sluttregning er ikke mottatt av 
Statsbygg. 

Avsetning til andre formål viser en økning på 0,7 mill. kr. i forhold til 31.12.2021. Avsetning til 
svømmeskolen utgjør 2,1 mill. kr. og skal benyttes til forskning. 

I tillegg til avregning bevilgningsfinansiert aktivitet, har NIH mottatt midler som ennå ikke er 
inntektsført. Som det fremgår av note 15 del II & III, har NIH balanseført til sammen 28,9 mill. kr. i 
ikke inntektsførte tilskudd og bevilgninger.  Ikke inntektsført tilskudd og bidrag er på samme nivå 
som per 31.12.2021 og utgjør 27,1 mill. kr. per 2.tertial. 

Sum ikke inntektsført bevilgninger viser en nedgang på 1,1 mill. kr. i forhold til 31.12.2021 til 1,8 mill. 
kr. Midlene er knyttet skal benyttes til gjenstående investeringer knyttet til biblioteket, partnerskap i 
lærerutdanningen og til opprettholdelse av studieprogresjonen. 

Samlet sett har høgskolen avsetninger til investeringer tilsvarende 3% av bevilgning per 31.08.2022, 
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 1 113 mill. kr. i perioden, 
fra 1 277 mill. kr. til 164 mill. kr. Bokført verdi av anleggsmidler reduseres med 1 093 mill. kr., hvilket 
skyldes overføring av anlegg til statsbygg. Omløpsmidler reduseres med 0,8 mill. kr. Jfr. Balanse 
eiendeler. 

SUM kapital og gjeld reduseres med 1 113 mill. kr.  Sum statens kapital reduseres med 1 103 mill. kr. 
som følge av overføring av anlegg til statsbygg, samt avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet 
(som reduseres med driftsresultatet for 2.tertial). 

Kortsiktig gjeld reduseres med 10,3 mill. kr. sammenlignet med 31.12.21. Dette skyldes i hovedsak 
reduksjon i leverandørgjeld (husleie Statsbygg). Jfr Balanse – Gjeld og kapital.  

Beholdning i Norges Bank viser en nedgang på 19,1 mill. kr. fra 94,9 mill. kr. per 31.12.2021 til 75,8 
mill. kr. per 31.08.2022. Noe av årsaken til nedgangen er underskudd per 31.08.2022 samt 
reduksjonen i leverandørgjeld fra 25,1 mill. kr. per 31.12.2021 til 14,1 mill. kr. per 2.tertial.  Det 
forventes en ytterligere nedgang i beholdning per 31.12.2022 på grunn av forventet 
driftsunderskudd, hovedsakelig knyttet til husleie og energikostnader 



 

Gjennomførte og planlagte investeringer 
NIHs investeringer i 2.tertial utgjør 2,2 mill. kr. 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 
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. Dersom strømprisene ligger på dagens nivå, vil 
vi ende opp i strømkostnad på 18 mill. kr. mot et budsjett på 9,5 mill. kr. 

Vi forventer noe mindre aktiviteter enn planlagt resten av året, slik at vi vil få noen mindre kostnader 
i forhold til budsjett. 

Det knytter seg noe usikkerhet med tanke på strømprisene, men dersom de ligger på dagens nivå, vil 
vi trolig få et resultat som tilsvarer et styrevedtatt budsjettunderskudd på 20 mill. kr.   

 

 

 

Norges idrettshøgskole, 1.10.2022 

 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

Administrerende direktør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

 



Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Prinsippnote - SRS

Generelt

Virksomhetsregnskapet er satt opp i samsvar med gjeldende statlige regnskapsstandarder (SRS).

Alle regnskapstall er oppgitt i 1000 kroner dersom ikke annet er særskilt opplyst.

Anvendte regnskapsprinsipper

Inntekter fra bevilgninger og inntekt fra tilskudd og overføringer

Alle aktiviteteter 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 aktivitet i 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 gjelder for 
gaver og gaveforsterkninger.

Den andelen av inntekt fra bevilgninger og tilsvarende som benyttes til anskaffelse av immaterielle eiendeler og varige 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 varige driftsmidler. 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 takt med 
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).

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 omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert 
som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Beholdning av varer og driftsmateriell 
Beholdninger omfatter varer for salg og driftsmateriell som benyttes i eller utgjør en integrert del av virksomhetens offentlige tjenesteyting. 

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.

Investeringer i aksjer og andeler
Investeringer i aksjer og andeler er balanseført til kostpris på anskaffelsestidspunktet. Investeringer  i aksjer og andeler er vurdert til laveste verdi 
av balanseført verdi og virkelig verdi. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er 
inntektsført som annen finansinntekt.

Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 
til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital avsnitt CI Virksomhetskapital i balanseoppstillingen. Aksjer og andeler 
som er finansiert av overskudd av eksternt finansiert oppdragsaktivitet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige 
og kortsiktige investeringer. 
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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 til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av individuelle 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 til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er 
øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapital ved enhetene.

Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Avsetningen statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler viser inntekt fra bevilgninger og tilsvarende som er benyttet til 
anskaffelse av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. 
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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 
forsikringskostnader eller 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.

Overføring til Statsbygg
Statsbygg har fra 01.01.2022 overtatt Norges idrettshøgskoles bygg. Anleggsmidlene er overdratt vederlagsfritt og overføringen skal regnes som 
avgang.
Anleggsmidlene er ført ut fra balansen. Balanselinjene "tomter, bygninger og annen fast eiendom" og Statens finansiering av immaterielle einedeler og 
varige driftsmidler" er redusert med den regnskapsførte verdien på byggene på 1088 mill. kroner.
Overdragelsen vises i note 3 "tap ved avgang anleggsmidler og i note 1 "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investering, bokført verdi avhendede 
anleggsmidler". 
Overdragelsen vises i resultatregnskapet som en del av "inntekt fra bevilgning" og "driftskostnader". Dette påvirker ikke resultatet av periodens aktivitet 
(resultateffekt er 0).

Bevilgning 2022
Norges idrettshøgskole hadde i 2021 ubrukte midler knyttet til pandemitiltak for studenter på kroner 239.982,13. Beløpet er tilbakebetalt 
departementet i 2022. Norges idrettshøgskole hadde i 2021 ubrukte midler knyttet til pandemitiltak for studenter på kroner 239.982,13. Beløpet er 
tilbakebetalt departementet i 2022. Beløpet vises i egen linje i bevilgningsoppstillingen.

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. Avskrivingsbeløpet på 32,3 mill. kroner som gjaldt 2019/2020 er av vesentlig størrelse.
Som følge av dette er sammenligningstall for 31.08.2021 for regnskapslinjen inntekt fra bevilgninger i resultatregnskapet, redusert med 32,3 mill. 
kroner. (jfr utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer i note1.)
Tilsvarende er avskrivinger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler per 31.08.2021 i resultatregnskapet, redusert med samme beløp.
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Resultatregnskap

Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Org.nr: 971526033

Beløp i 1000 kroner
Note 31.08.2022 31.08.2021 31.12.2021 Referanse

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger 1 1 258 088 182 192 275 764 RE.1
Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 25 376 21 089 32 207 RE.3
Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 RE.2
Salgs- og leieinntekter 1 14 068 10 130 18 032 RE.5
Andre driftsinntekter 1 270 45 72 RE.6

Sum driftsinntekter 1 297 802 213 457 326 076 RE.7

Driftskostnader
Varekostnader RE.9
Lønnskostnader 2 131 184 124 129 202 870 RE.8
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4,5 10 722 37 812 59 929 RE.12
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4,5 0 RE.13
Andre driftskostnader 3 1 160 310 36 001 57 463 RE.10

Sum driftskostnader 1 302 216 197 942 320 262 RE.14

Driftsresultat -4 414 15 515 5 814 RE.15

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 6 142 55 90 RE.16
Finanskostnader 6 30 115 124 RE.17

Sum finansinntekter og finanskostnader 112 -59 -35 RE.18

Resultat av periodens aktiviteter -4 302 15 455 5 779 RE.21

Avregninger og disponeringer
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15 I 4 302 -15 455 -5 779 RE.23
Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital) 8 RE.26

Sum avregninger og disponeringer 4 302 -15 455 -5 779 RE.24

Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten
Avgifter og gebyrer direkte til statskassen 9 RE.28
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet 9 RE.30

Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0 0 RE.31

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Tilskudd til andre 10 RE.33
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning RE.32

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0 0 RE.34
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Balanse

Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Beløp i 1000 kroner

Note 31.08.2022 31.12.2021 Referanse 

EIENDELER

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler
Programvare og lignende rettigheter 4 107 AI.02
Immaterielle eiendeler under utførelse 4 0 AI.02A

Sum immaterielle eiendeler 0 107 AI.1

II Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 4 099 1 084 918 AII.01
Maskiner og transportmidler 5 5 242 7 082 AII.02
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 55 876 70 543 AII.03
Anlegg under utførelse 5 0 0 AII.04
Infrastruktureiendeler 5 0 0 AII.06

Sum varige driftsmidler 65 217 1 162 543 AII.1

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 11 AIII.03
Obligasjoner AIII.04
Andre fordringer 11A AIII.04A

Sum finansielle anleggsmidler 0 0 AIII.1

Sum anleggsmidler 65 217 1 162 650 AIV.1

B. Omløpsmidler

I Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell 12 BI.1

Sum beholdning av varer og driftsmateriell 0 0 BI.3

II Fordringer
Kundefordringer 13 2 750 5 512 BII.1
Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 0 0 BII.3
Andre fordringer 14 20 149 13 976 BII.2

Sum fordringer 22 899 19 488 BII.4

III Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17 75 792 94 899 BIV.1
Bankinnskudd for gaver og gaveforsterkninger 17 0 0 BIV.2A
Andre bankinnskudd 17 0 0 BIV.2B
Kontanter og lignende 17 0 0 BIV.3

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 75 792 94 899 BIV.4

Sum omløpsmidler 98 691 114 387 BIV.5

Sum eiendeler drift 163 908 1 277 037 BIV.6

IV Fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og andre overføringer
Fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten 9 BV.01

Sum fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0 BV.1A

Sum eiendeler 163 908 1 277 037 BV.1
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Balanse

Virksomhet: Norges idrettshøgskole
Beløp i 1000 kroner

Note 31.08.2022 31.12.2021 Referanse

STATENS KAPITAL OG GJELD

C. Statens kapital

I Virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital 8 0 0 CI.01
Opptjent virksomhetskapital 8 5 592 5 592 CI.03

Sum virksomhetskapital 5 592 5 592 CI.1

II Avregninger
Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) 15 I 4 797 9 099 CII.02

Sum avregninger 4 797 9 099 CII.1

III Utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte)
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

4, 5 65 217 1 162 650 CIII.01
Ikke inntektsført bevilgning 15 III 1 764 2 884 CIII.02

Sum utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte) 66 981 1 165 534 CIII.1A

Sum statens kapital 77 370 1 180 225 SK.1

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Avsetninger langsiktige forpliktelser 19 DI.01

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 0 0 DI.3

II Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld DII.01

Sum annen langsiktig gjeld 0 0 DII.1

III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 14 174 25 068 DIII.1
Skyldig skattetrekk 10 638 8 018 DIII.2
Skyldige offentlige avgifter 5 630 6 791 DIII.3
Avsatte feriepenger 10 997 16 479 DIII.4
Ikke inntektsført tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte) 15 II 27 122 27 210 DIII.05
Mottatt forskuddsbetaling 16 2 518 2 017 DIII.06
Annen kortsiktig gjeld 18 15 458 11 230 DIII.6

Sum kortsiktig gjeld 86 538 96 813 DIII.7

Sum gjeld 86 538 96 813 DIII.9

Sum statens kapital og gjeld drift 163 908 1 277 037 CD.1

IV Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer
Ikke utbetalt bevilgning mottatt til tilskuddsforvaltning (nettobudsjetterte) 10B DIV.01
Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten DIV.02

Sum gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer 0 0 DIV.1

Sum statens kapital og gjeld 163 908 1 277 037 SKG.1
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Beløp i 1000 kroner Note 31.08.2022 31.12.2021 Budsjett 2022T2 Referanse

Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning fra fagdepartementet (nettobudsjetterte) 159 169 222 349 159 169 KS.1A

innbetalinger av bevilgninger fra andre departementer (nettobudsjetterte) 0 0 0 KS.1B

innbetalinger fra salg av varer og tjenester 17 593 17 941 12 131 KS.4

innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser 0 0 0 KS.5

innbetalinger av tilskudd og overføringer 16 399 14 675 16 399 KS.6

innbetaling av refusjoner 0 0 0 KS.9

innbetalinger knyttet til konsortie-/samarbeidsavtaler 0 0 0 KS.9A

andre innbetalinger 14 528 19 630 15 021 KS.10

Sum innbetalinger 207 688 274 595 202 720 KS.INN

Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader 129 599 199 279 126 440 KS.11

utbetalinger for kjøp av varer og tjenester 89 626 52 355 94 487 KS.12

utbetalinger av skatter og offentlige avgifter -4 74 0 KS.14

utbetalinger og overføringer til andre statsetater 0 0 0 KS.14A

utbetalinger og overføringer til andre virksomheter 0 0 0 KS.14B

andre utbetalinger 5 484 1 659 5 009 KS.15

Sum utbetalinger 224 705 253 367 225 936 KS.UT

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter* -17 017 21 228 -23 216 KS.OP

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (+) 6 0 0 KS.16

utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler og  varige driftsmidler (-) -2 208 -19 257 -2 433 KS.17

innbetalinger ved salg av aksjer og andeler (+) 0 0 0 KS.18

utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler (-) 0 0 0 KS.19

innbetalinger ved salg av obligasjoner og andre fordringer (+) 0 0 0 KS.21A

utbetalinger ved kjøp av obligasjoner og andre fordringer (-) 0 0 0 KS.21B

innbetalinger av utbytte (+) 0 0 0 KS.7

innbetalinger av renter (+) 142 90 0 KS.8

utbetalinger av renter (-) -30 -124 0 KS.13

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 090 -19 291 -2 433 KS.INV

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
innbetalinger av virksomhetskapital (+) 0 0 0 KS.22

tilbakebetalinger av virksomhetskapital (-) 0 0 0 KS.23

utbetalinger av utbytte til statskassen (-) 0 0 0 KS.24

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 0 KS.FIN

Kontantstrømmer knyttet til overføringer
innbetalinger fra fagdepartementet til tilskudd til andre (+) 0 0 0 KS.3

innbetalinger fra andre departement til tilskudd til andre (+) 0 0 0 KS.3C

innbetalinger fra andre virksomheter til tilskudd til andre (+) 0 0 0 KS.3D

utbetalinger og overføringer til andre virksomheter (-) 0 0 0 KS.14BI

skatter, avgifter og gebyrer direkte til statskassen (+) 0 0 0 KS.3A

avregning med statskassen vedrørende innkrevingsvirksomhet (-) 0 0 0 KS.3B

Netto kontantstrøm knyttet til overføringer 0 0 0 KS.OVF

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (+/-) 0 0 0 KS.24A

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-) -19 107 1 936 -25 649 KS.25

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 94 899 92 963 94 899 KS.26

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 75 792 94 899 69 250 KS.BEH

* Avstemming Note 31.08.2022 31.12.2021

avregning av bevilgningsfinansiert aktivitet -4 302 5 779 KS.27A

disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital) 0 0 KS.27B

bokført verdi avhendede anleggsmidler 1 088 919 0 KS.28

ordinære avskrivninger 10 722 92 213 KS.29

nedskrivning av anleggsmidler 0 0 KS.30

avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) -2 208 -19 257 KS.34

endring i statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler -1 097 433 -72 957 KS.37

endring i ikke inntektsført bevilgning 0 -10 446 KS.40

endring i beholdninger av varer og annet driftsmateriell 0 0 KS.38

endring i kundefordringer 2 762 942 KS.39

endring i leverandørgjeld -10 893 15 925 KS.42

endring i ikke inntektsført tilskudd og overføringer -1 207 -2 373 KS.40A

effekt av valutakursendringer 0 0 KS.43

poster klassifisert som investerings- og finansieringsaktiviteter 2 090 19 291 KS.46

poster klassifisert som kontantstrømmer knyttet til overføringer 0 KS.48

endring i andre tidsavgrensningsposter -5 466 -7 890 KS.47

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter* -17 017 21 228 KS.AVS

Kontantstrømoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter (direkte modell)

22.09.2022 10:57



Norges idrettshøgskole hadde i 2021 ubrukte midler knyttet til pandemitiltak for studenter på kroner 239.982,13.
Beløpet er tilbakebetalt departementet i 2022. Beløpet vises i egen linje i bevilgningsoppstillingen.

Bevilgningsoppstillingens del II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. Likvidrapporten viser saldo og 
likvidbevegelser på virksomhetens oppgjørskonto 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 kapitalregnskap er basert på at transaksjonene er ført med verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til 
historisk kostpris på transaksjonstidspunktet.

Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Årsregnskapet for statlige forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsbudsjettet (nettobudsjetterte virksomheter) 
er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer i bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene"). Årsregnskapet er i 
henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 og tilleggskrav fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet. 

Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i 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. januar til den aktuelle balansedagen.

Bevilgningsoppstillingens del I viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i henhold til tildelingsbrev og 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.

Prinsippnote for bevilgningsoppstilling
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Del I
Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev

Utgiftskapittel Kapittelnavn Post
Samlet 
utbetaling Referanse

260 Universiteter og høyskoler 50 158 909 BRIII.011

275 Tiltak for høyere utdanning og forskning 21 500 BRIII.016

275 Tiltak for høyere utdanning og forskning 45 0 BRIII.017

275 Tiltak for høyere utdanning og forskning 70 0 BRIII.018

260 Universiteter og høyskoler 50 -240 BRIII.019

2xx Formålet/virksomheten 0 BRIII.019

2xx Formålet/virksomheten 0 BRIII.019

159 169 BRIII.01A

xxxx [Formålet/Virksomheten] xx 0 BRIII.021

xxxx [Formålet/Virksomheten] xx 0 BRIII.021
0 BRIII.02

Sum utbetalinger i alt 159 169 BRIII.1

Note
Regnskap 
31.08.2022 Referanse

Oppgjørskonto i Norges Bank
17 94 899 BRII.001

-19 107 BRII.002
17 75 792 BRII.1

Øvrige bankkonti Norges Bank2)

17 0 BRII.021

0 BRII.022
17 0 BRII.2

Del III

Beholdninger på konti i kapitalregnskapet
Konto Tekst Note 31.08.2022 31.12.2021 Endring Referanse

6001/820209 17 75 792 94 899 -19 107 BRI.011

628002 11 0 0 0 BRI.012

6402xx/8102xx 0 0 0 BRI.015

Samlet sum på  kapitler og poster under programområde 07 Kunnskapsdepartementet

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan 
overføres

2) Oversikten skal omfatte andre konti som virksomheten har i Norges Bank. Som eksempel nevnes gavekonti. 

Tilskudd, kan nyttes under post 21

50
Virksomhetskostnader

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.

Sum utgående saldo på øvrige bankkonti i Norges Bank

Oppgjørskonto i Norges Bank
Leieboerinnskudd
Gaver og gaveforsterkninger

0 BRIII.015

Statlige universiteter og høyskoler

Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Beløp i 1 000 kroner

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2022 for nettobudsjetterte virksomheter pr. 31.08.2022

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)

DEL II

Statlige universiteter og høyskoler
Posttekst

Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)

Beholdninger rapportert i likvidrapport 1)

Sum utgående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes 
under post 70

Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet

273
Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter
Beløp i 1000 kroner

31.08.2022 31.08.2021 Budsjett 2022T2 Referanse

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 158 880 147 520 157 675 N1.2

- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) -2 208 -4 229 -2 433 N1.3

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) 10 722 37 812 6 667 N1.5

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) 0 0 0 N1.5A

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) 1 088 919 0 0 N1.6

-  periodens tilskudd til andre (-) 0 0 0 N1.8

Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet1) 1 774 1 069 898 N1.9

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet 1 258 088 182 172 162 806 N1.10

Inntekt fra bevilgninger fra andre departement
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement1) 0 20 0 N1.11A

- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning /driftstilskudd (-) 0 0 0 N1.12

- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0 0 N1.13

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) 0 0 0 N1.14

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) 0 0 0 N1.14A

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) 0 0 0 N1.15

-  tilskudd til andre (-) 0 0 0 N1.17

Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) 0 0 0 N1.18

Sum inntekt fra bevilgninger fra andre departement 0 20 0 N1.19

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

Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet) 1 258 088 182 192 162 806 N1.20

Gebyrer og lisenser 1) 2)

Gebyrer 0 0 0 N1.661

Lisenser 0 0 0 N1.662

Sum inntekt fra gebyrer (linje RE.2 i resultatregnskapet) 0 0 0 N1.66

Tilskudd og overføringer fra statlige etater 1)

Periodens tilskudd/overføring fra andre statlige etater 9 916 6 563 8 547 N1.21

Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater 9 916 6 563 8 547 N1.21E

Periodens tilskudd/overføring direkte fra Norges forskningsråd (NFR) 4 507 3 430 9 016 N1.23

   + periodens tilskudd fra NFR via andre virksomheter (+) 765 1 391 0 N1.23A

Periodens netto tilskudd fra NFR 5 272 4 821 9 016 N1.29A

Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater 15 188 11 384 17 563 N1.31

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet 1)

Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF) 0 0 0 N1.22A

+ periodens tilskudd fra RFF via andre virksomheter (+) 197 0 0 N1.22B

Periodens netto tilskudd/overføring fra RFF 197 0 0 N1.22D

Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater 0 0 0 N1.32A

Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser 10 084 9 475 6501 N1.32B

Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private 636 443 141 N1.32C

Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere -1 067 -196 0 N1.32D

Periodens netto tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere 9 653 9 722 6642 N1.32F

Periodens tilskudd/overføring fra EUs  rammeprogram for forskning (FP7, Horisont 2020 og Horisont Europa) 33 -16 667 N1.35

    + periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning fra andre (+) 293 0 0 N1.35B

Periodens netto tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP7, Horisont 2020 og Horisont Europa) 325 -16 667 N1.35C

Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet 10 0 289 N1.36

    + periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet fra andre (+) 2 0 0 N1.36B

Periodens netto tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet 12 0 289 N1.36C

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet 10 188 9 705 7 598 N1.38

Inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 1)

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.

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.

1) 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.
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Inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 0 0 0 N1.40A

Sum inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 0 0 0 N1.43

Sum inntekt fra tilskudd og overføringer (linje RE.3 i resultatregnskapet) 25 376 21 089 25 161 N1.44

Oppdragsinntekter, salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet 1)

Statlige etater -2 459 0 N1.49

Kommunale og fylkeskommunale etater 211 107 230 N1.50

Organisasjoner og stiftelser 10 0 0 N1.51

Næringsliv/privat 8 2 0 N1.52

Andre 0 0 0 N1.54

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet 227 567 230 N1.55

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

Andre salgs- og leieinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 1 7 194 6 729 5 680 N1.56

Andre salgs- og leieinntekter 2 6 648 2 835 9 352 N1.56

Andre salgs- og leieinntekter* 0 0 0 N1.57

Sum andre salgs- og leieinntekter 13 841 9 563 15 032 N1.59

Sum salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet) 14 068 10 130 15 262 N1.60

Andre driftsinntekter
Gaver som skal inntektsføres 0 0 0 N1.61

Øvrige andre inntekter 1 264 45 0 N1.62

Øvrige andre inntekter 2 0 0 0 N1.62

Øvrige andre inntekter1) 0 0 0 N1.63

Sum andre driftsinntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet) 264 45 0 N1.65

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. 1)

Salg av eiendom 0 0 0 N1.45

Salg av maskiner, utstyr mv 6 0 1 000 N1.46

Salg av andre driftsmidler 0 0 0 N1.47

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.6 i resultatregnskapet) 6 0 1 000 N1.48

Sum driftsinntekter 1 297 802 213 457 204 230 N1.67

31.08.2022 31.08.2021 Referanse

Inntekter fra utlandet 1)

Inntekter fra EU 0 0 N1I.01

Inntekter fra næringsliv 0 0 N1I.02

Inntekter fra organisasjoner og institusjoner 0 0 N1I.03

Inntekter fra universiteter 0 0 N1I.04

Andre inntekter utland 0 0 N1I.05
Sum inntekter fra utland 0 0 N1I.1

1) Frivillig å fylle ut dette avsnittet

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.

1) 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.
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 2 Lønnskostnader

DEL I
Beløp i 1000 kroner 31.08.2022 31.08.2021 Referanse

Lønn 99 439 89 917 N2.1

Feriepenger 11 282 10 774 N2.2

Arbeidsgiveravgift 15 608 15 264 N2.3

Pensjonskostnader1) 9 287 12 184 N2.4

Lønn balanseført ved egenutvikling av anleggsmidler2) 0 0 N2.12

Sykepenger og andre refusjoner -5 112 -4 668 N2.5

Andre ytelser 682 659 N2.6

Sum lønnskostnader 131 184 124 129 N2.7 

Antall utførte årsverk: 149 147 N2.8

2)  Inneholder lønn og sosiale kostnader (feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskotnader)

DEL II

Lønn og godtgjørelser til ledende personer
Lønn Andre 

godtgjørelser
SUM DBH-

referanse

Rektor (gjelder også dersom rektor er tilsatt) 1047,6 200 1247,6 N2I.01

Ekstern styreleder (gjelder institusjoner som har tilsatt rektor) 0 N2I.02

Administrerende direktør 1236,3 1236,3 N2I.03

Note 3 Andre driftskostnader

Beløp i 1000 kroner
31.08.2022 31.08.2021 Referanse

Husleie 30 003 346 N3.1

Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 2 781 N3.2

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 1 655 0 N3.3

Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 9 830 4 405 N3.4

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 1 630 2 430 N3.5

Mindre utstyrsanskaffelser 4 323 2 581 N3.6

Tap ved avgang anleggsmidler 1 088 919 0 N3.6A

Leie av maskiner, inventar og lignende 3 009 3 711 N3.7

Kjøp av konsulenttjenester 3 318 2 887 N3.8A

Kjøp av andre fremmede tjenester 4 326 8 349 N3.8B

Reiser og diett 3 057 710 N3.9

Øvrige driftskostnader1) 10 240 7 801 N3.10

Sum andre driftskostnader 1 160 310 36 001 N3.11

Tilleggsinformasjon om operasjonelle leieavtaler

Immaterielle 
eiendeler

Tomter, 
bygninger og 
annen fast 
eiendom

Maskiner 
og 
transportm
idler

Driftsløsøre, 
inventar, 
verktøy og 
lignende

Infrastruktur
eiendeler Sum

DBH-
referanse

Varighet inntil 1 år 60 220 280 N3I.01
Varighet 1-5 år 0 N3I.02
Varighet over 5 år 29 723 29 723 N3I.03
Kostnadsført leiebetaling for perioden 0 29 783 0 0 220 30 003 N3I.1

1) Spesifiseres ytterligere under oppstillingen dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet

1)  Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet. Premiesats til Statens pensjonskasse er av SPK estimert til 8,5 
prosent for 2022.

Lønn og godtgjørelser til ledende personer oppgis i kroner i samsvar med faktiske utbetalinger for regnskapsåret 2021.

Type eiendel

For regnskapsåret 2021 inngikk virksomheten i et premiefellesskap og premiesatsen for 2021 var 10,9 prosent. 

Fra 2022 har SPK lagt om pensjonspremiemodellen for statlige virksomheter. Fra 1.1. 2022 betaler
alle statlige virksomheter en virksomhetsspesifikk hendelsesbasert arbeidsgiverandel som del av 
pensjonspremien. At premien er virksomhetsspesifikk, betyr at den beregnes ut fra den enkelte
virksomhets forhold, ikke for grupper av virksomheter samlet. At den er hendelsesbasert, betyr
at den tar hensyn til de faktiske hendelser i medelemsbestanden i virksomheten, slik at premie-
reserven er ajour i forhold til medlemmets opptjenning. Medlemsandelen på to prosent av 
lønnsgrunnlaget er uendret.
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 4 Immaterielle eiendeler
Beløp i 1000 kroner

Programvare 
og lignende 
rettigheter

Immaterielle 
eiendeler 

under 
utførelse SUM      Referanse

Anskaffelseskost 31.12.2021 4 710 0 4 710 N4.1

 + tilgang pr. 31.08.2022 (+) 0 0 0 N4.2

 - avgang anskaffelseskost pr. 31.08.2022 (-) 0 0 0 N4.3

 +/- fra eiendel under utførelse til annen gruppe (+/-) 0 0 0 N4.3A

Anskaffelseskost 31.08.2022 4 710 0 4 710 N4.4

 - akkumulerte nedskrivninger  31.12.2021 (-) 0 0 0 N4.5

 - nedskrivninger pr. 31.08.2022 (-) 0 0 0 N4.6
 - akkumulerte avskrivninger 31.12.2021 (-) -4 603 0 -4 603 N4.7

 - ordinære avskrivninger pr. 31.08.2022 (-) -107 0 -107 N4.8

 + akkumulert avskrivning avgang pr. 31.08.2022 (+) 0 0 0 N4.9

Balanseført verdi 31.08.2022 0 0 0 N4.10

Avskrivningssatser (levetider) 5 år / lineært Ingen

Tilleggsopplysninger når det er avhendet immaterielle eiendeler:

Salgssum ved avgang anleggsmidler 0 0 0 N4.11

 - Bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0 0 N4.12

Regnskapsmessig gevinst/tap 0 0 0 N4.13
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Note 5 Varige driftsmidler
Beløp i 1000 kroner

Tomter

Bygninger og 
annen fast 
eiendom

Anlegg under 
utførelse

Infrastruktur- 
eiendeler

Maskiner og 
transport-

midler

Driftsløsøre, 
inventar, 

verktøy o.l. Sum Referanse

Anskaffelseskost 31.12.2021 152 341 1 163 396 0 0 32 462 179 860 1 528 059 N5.1

 + tilgang nybygg pr. 31.08.2022 - eksternt finansiert (+) 0 0 0 0 0 0 0 N5.20

 + tilgang nybygg pr. 31.08.2022 - internt finansiert (+) 0 0 0 0 0 0 0 N5.20A

 + andre tilganger pr. 31.08.2022 (+) 0 194 0 0 0 2 014 2 208 N5.21

 - avgang anskaffelseskost pr. 31.08.2022 (-) -152 341 -1 154 395 0 0 -2 567 -16 148 -1 325 450 N5.3

 +/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 N5.4

Anskaffelseskost 31.08.2022 0 9 196 0 0 29 895 165 725 204 817 N5.5

 - akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2021 (-) 0 0 0 0 0 0 0 N5.6

 - nedskrivninger pr. 31.08.2022 (-) 0 0 0 0 0 0 0 N5.7

 - akkumulerte avskrivninger 31.12.2021 (-) 0 -230 819 0 0 -25 380 -109 317 -365 516 N5.8

 - ordinære avskrivninger pr. 31.08.2022 (-) 0 -424 0 0 -1 786 -8 405 -10 615 N5.9

 + akkumulert avskrivning avgang pr. 31.08.2022 (+) 0 226 146 0 0 2 513 7 872 236 532 N5.10

Balanseført verdi 31.08.2022 0 4 099 0 0 5 242 55 876 65 217 N5.11

Avskrivningssatser (levetider)
Ingen 

avskrivning
10-60 år 

dekomponert 
Ingen 

avskrivning
Virksomhets-

spesifikt 3-15 år lineært 3-15 år lineært

Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler:

Vederlag ved avhending av anleggsmidler 0 0 0 0 6 0 6 N5.12

- bokført verdi av avhendede anleggsmidler (-) -152341 -928248 0 0 -54 -8276 -1088919 N5.13

Regnskapsmessig gevinst/tap -152341,1035 -928248,0254 0 0 -47,69615 -8276,13326 -1088912,958 N5.14

Statsbygg har fra 01.01.2022 overtatt Norges idrettshøgskoles bygg. Anleggsmidlene er overdratt vederlagsfritt og overføringen skal regnes som avgang.

I følge SRS 17 beregnes gevinst/tap. Forholdet er avklart med DFØ.

Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til 
investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler" . 

Virksomhet: Norges idrettshøgskole
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader
Beløp i 1000 kroner

31.08.2022 31.08.2021 Referanse

Finansinntekter

Renteinntekter 31 30 N6.1

Valutagevinst (agio) 111 25 N6.2

Reversering av tidligere nedskrivning (oppskrivning til kostpris) 0 0 N6.2A

Utbytte fra eierandeler i selskaper mv. (spesifiseres i avsnittet nedenfor) 0 0 N6.2B

Annen finansinntekt 0 0 N6.3

Sum finansinntekter 142 55 N6.4

Finanskostnader 

Rentekostnad 0 3 N6.5

Nedskrivning av aksjer 0 0 N6.6

Valutatap (disagio) 30 111 N6.7

Annen finanskostnad 0 0 N6.8

Sum finanskostnader 30 115 N6.9

Spesifikasjon av utbytte fra eierandeler i selskaper mv..
Mottatt utbytte fra selskap X 0 0 N6.010

Mottatt utbytte fra selskap Y 0 0 N6.010

Mottatt utbytte fra selskap Z 0 0 N6.010

Mottatt utbytte fra andre selskap1) 0 0 N6.011

Sum mottatt utbytte 0 0 N6.11

1) Spesifiseres om nødvendig på egne linjer under oppstillingen.
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter) 
Beløp i 1000 kroner

Innskutt  virksomhetskapital: Beløp Referanse
Innskutt virksomhetskapital 01.01.2022 0 N8I.011

Oppskrivning av eierandeler  i perioden (+) 0 N8I.012

Nedskrivning av eierandeler i perioden (-) 0 N8I.013

Salg av eierandeler i perioden (-) 0 N8I.014

Kjøp av eierandeler i perioden (+) 0 N8I.015

Innskutt virksomhetskapital 31.08.2022 0 N8I.1

Bunden opptjent virksomhetskapital:

Bunden opptjent virksomhetskapital pr. 01.01.2022 0 N8I.021

Kjøp av aksjer i perioden 0 N8I.022

Bokført verdi solgte aksjer i perioden (-) 0 N8I.023

Reversering av tidligere nedskrivning av aksjer i perioden 0 N8I.024

Nedskrivning av aksjer i perioden (-) 0 N8I.025

Bunden opptjent virksomhetskapital 31.08.2022 0 N8I.2

Innskutt og bunden opptjent virksomhetskapital 31.08.2022 0 N8I.SUM

Annen opptjent virksomhetskapital:
Annen opptjent virksomhetskapital 01.01.2022 5 592 N8II.011

Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital (-) 0 N8II.012

Overført fra periodens resultat 0 N8II.013

Overført til/fra bunden virksomhetskapital (+/-) 0 N8II.014

Annen opptjent virksomhetskapital 31.08.2022 5 592 N8II.1

Sum virksomhetskapital 31.08.2022 5 592 N8.TOTAL

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.

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)

22.09.2022 10:57



Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 9 Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten 
Beløp i 1 000 kr

31.08.2022 31.08.2021
Avgifter og gebyrer direkte til statskassen:
Avgift A 0 0

Avgift B 0 0

Sum avgifter og gebyrer direkte til statskassen 0 0

Fordringer vedrørende innkrevingsvirksomhet og andre overføringer
Fordringer til pålydende 0 0

Avsatt til forventet tap (-) 0 0

Sum fordringer vedrørende innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0

Note 10 Tilskuddsforvaltning 
Beløp i 1 000 kr

31.08.2022 31.08.2021 Referanse
Tilskudd til virksomhet A 0 0 N10.01

Tilskudd til virksomhet B 0 0 N10.01

Tilskudd til virksomhet C 0 0 N10.01

Andre tilskudd 0 0 N10.02

Sum tilskuddsforvaltning 0 0 N10.1

Gjelder forvaltning av tilskudd bevilget over statsbudsjettet

Merknad: Dersom virksomheten forvalter flere tilskuddsordninger av betydning, tilføyes flere linjer med referanse N10.01. Mindre 
tilskuddsordninger kan slås sammen og spesifiseres på linjen "Andre tilskuddsordninger" med referanse N10.02.

22.09.2022 10:57



Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Kilde A 0 0 0 0 0 N10B.01

Kilde B 0 0 0 0 0 N10B.01

Kilde C 0 0 0 0 0 N10B.01

Andre kilder 0 0 0 0 0 N10B.02

Sum ikke utbetalt bevilgning 0 0 0 0 0 N10B.1

1) Spesifikasjon av reskontroførte, ikke utbetalte tilsagn

Tilskuddsordning A 0
Tilskuddsordning B 0
Tilskuddsordning C 0
Andre tilskuddsordninger 0
Sum gjeld 0

Merknad: Dersom virksomheten forvalter flere tilskuddsordninger av betydning, tilføyes flere linjer med referanse N10B.01. Mindre tilskuddsordninger kan slås sammen og spesifiseres 
på linjen "Andre tilskuddsordninger/Andre kilder" med referanse N10B.02.

Referanse

Note 10B Ikke utbetalt bevilgning mottatt til tilskuddsforvaltning (nettobudsjetterte) 

Inngående 
balanse 

bevilgning
Årets 

bevilgning

Samlet 
bevilgning

Utbetalt til 
tilskudds-
mottaker

Ikke utbetalt til 
tilskudds-

mottaker 1)



Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler
Beløp i 1000 kroner

Organisasjons-
nummer Ervervsdato Antall aksjer Eierandel

Stemme-
andel

Årets resultat 
i selskapet*

Balanseført 
egenkapital i 
selskapet**

Balanseført 
verdi i 

virksomhets-
regnskapet

Kostpris 
rapportert til 

kapital-
regnskapet Referanse

Aksjer
Selskap 1 0 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 N11.010
Selskap 2 0 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 N11.010
Selskap 3 0 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 N11.010
Selskap 4 0 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 N11.010
Selskap 5 0 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 N11.010
Øvrige selskap*** 0 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 N11.011
Sum aksjer 0 0 0 0 0 N11.1

Andeler (herunder leieboerinnskudd)
Selskap 1 0 0 0 0 0 N11.021
Selskap 2 0 0 0 0 0 N11.021
Øvrige selskap*** 0 0 0 0 0 N11.022
Sum andeler 0 0 0 0 0 N11.2

Balanseført verdi 31.08.2022 0 0 0 0 N11.3

*** Vesentlige poster spesifiseres i eget avsnitt under oppstillingen

*   Gjelder bokført resultat i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap

**  Gjelder bokført egenkapital i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 11A Andre fordringer*
Beløp i 1000 kroner

31.08.2022 31.12.2021 Referanse

Fordring 1 0 0 N11A.01

Fordring 2 0 0 N11A.02

Fordring 3 0 0 N11A.03

Sum andre fordringer 0 0 N11A.1

*Her spesifiseres alle vesentlige langsiktige fordringer, eksempelvis forskuddsbetalt 
husleie over kontraktstidens løpetid



Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 12 Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beløp i 1000 kroner

31.08.2022 31.12.2021 Referanse

Anskaffelseskost
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 N12.1

Varer under tilvirkning 0 0 N12.1

Ferdige egentilvirkede varer og driftsmateriell 0 0 N12.1

Innkjøpte varer (ferdigvarer) og driftsmateriell 0 0 N12.2

Sum anskaffelseskost 0 0 N12.3

Ukurans
Ukurans i råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 N12.4

Ukurans i varer under tilvirkning 0 0 N12.4

Ukurans i ferdige egentilvirkede varer 0 0 N12.4

Ukurans i innkøpte varer (ferdigvarer) 0 0 N12.5

Nedskrivning av driftsmateriell 0 0 N12.5A

Sum ukurans 0 0 N12.6

Sum beholdninger av varer og driftsmateriell 0 0 N12.7

Note 13 Kundefordringer
Beløp i 1000 kroner 31.08.2022 31.12.2021 Referanse

Kundefordringer til pålydende 2 750 5 921 N13.1

Avsatt til latent tap (-) 0 -409 N13.2

Sum kundefordringer 2 750 5 512 N13.3

Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Beløp i 1000 kroner

31.08.2022 31.12.2021 Referanse

Forskuddsbetalt lønn 14 18 N14.1

Reiseforskudd 0 0 N14.2

Personallån 163 255 N14.3

Andre fordringer på ansatte 0 0 N14.4

Forskuddsbetalt leie 11 146 11 146 N14.5A

Andre forskuddsbetalte kostnader 8 210 2 886 N14.5B

Andre fordringer 616 -329 N14.6

Fordring på datterselskap mv.1) 0 0 N14.7

Sum andre fordringer 20 149 13 976 N14.8

1) gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 15 Avregning bevilgningsfinansiert og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter)
Beløp i 1000 kroner

Del I: Inntektsførte bevilgninger
Avsetning pr. 

31.08.2022

Overført fra 
virksomhets-

kapital

Avsetning pr. 
31.12.2021

Endring i 
perioden

Referanse

Kunnskapsdepartementet
Konkrete påbegynte, ikke fullførte driftsoppgaver

Annuumsmidler 1 287 0 2 608 -1 321 N15I.011

Påbegynte oppgaver utgift i 2022 523 0 1 281 -758 N15I.011

Ordinær drift -4 311 0 -1 797 -2 514 N15I.011

Andre oppgaver1) 0 0 0 0 N15I.012

SUM konkrete påbegynte, ikke fullførte driftsoppgaver -2 501 0 2 093 -4 593 N15I.1

Vedtatte, ikke igangsatte driftsoppgaver
Oppgave 1 0 0 0 0 N15I.021

Oppgave 2 0 0 0 0 N15I.021

Oppgave 3 0 0 0 0 N15I.021

Andre oppgaver1) 0 0 0 0 N15I.022

SUM vedtatte, ikke igangsatte driftsoppgaver 0 0 0 0 N15I.2

Vedtatte, ikke igangsatte investeringsprosjekter
Forbedring av intranett 20 0 250 -230 N15I.061

Kjøp av nye servere 700 0 700 0 N15I.061

Kjøp av møbler 0 0 159 -159 N15I.061

Andre oppgaver1) 0 0 0 0 N15I.062

SUM vedtatte, ikke igangsatte investeringsprosjekter 720 0 1 109 -389 N15I.6

Påbegynte investeringsprosjekter
Miljøstasjonen 3 881 0 3 881 0 N15I.031

Oppgave 2 0 0 0 0 N15I.031

Oppgave 3 0 0 0 0 N15I.031

Andre oppgaver1) 0 0 0 0 N15I.032

SUM påbegynte investeringsprosjekter 3 881 0 3 881 0 N15I.3

Andre formål
Svømmeskolen 2 082 0 965 1 117 N15I.041

Partnerskap i lærerutdanningen 300 0 525 -225 N15I.041

Praksis i lærerutdanningen 315 0 527 -212 N15I.041

Andre oppgaver1) 0 0 0 0 N15I.042

SUM andre formål 2 697 0 2 017 680 N15I.4

Sum Kunnskapsdepartementet 4 797 0 9 099 -4 302 N15I.KD

Andre departementer og finansieringskilder
Oppgave 1 0 0 0 0 N15I.051

Oppgave 2 0 0 0 0 N15I.052

Oppgave 3 0 0 0 0 N15I.053

Andre oppgaver1) 0 0 0 0 N15I.054

Sum andre departementer og fiansieringskilder 0 0 0 0 N15I.5

Sum avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 4 797 0 9 099 -4 302 N15I.5A

Tilført fra annen virksomhetskapital 0 N15I.10B

Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert 
aktivitet -4 302 N15I.11

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:
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Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts

Del II: Ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver:
Avsetning pr. 

31.08.2022
Avsetning pr. 

31.12.2021
Endring i 
perioden

Referanse

Statlige etater (unntatt NFR og RFF)
Tiltak/oppgave/formål 5 913 6 029 -117 N15II.061

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.061

Tiltak/oppgave/formål 1) 0 0 0 N15II.061

Sum andre statlige etater (unntatt NFR og RFF) 5 913 6 029 -117 N15II.6

Norges forskningsråd
Tiltak/oppgave/formål 5 273 4 421 852 N15II.031

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.031

Tiltak/oppgave/formål 1) 0 0 0 N15II.031

Sum Norges forskningsråd 5 273 4 421 852 N15II.3

Regionale forskningsfond
Tiltak/oppgave/formål 197 0 197 N15II.041

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15II.041

Tiltak/oppgave/formål 1) 0 0 0 N15II.041

Sum regionale forskningsfond 197 0 197 N15II.4

Andre bidragsytere
Kommunale og fylkeskommunale etater 0 0 0 N15II.051A

Organisasjoner og stiftelser 10 153 13 308 -3 155 N15II.051B

Næringsliv og private bidragsytere 1 378 1 814 -436 N15II.051C

Øvrige andre bidragsytere 2 518 1 451 1 067 N15II.051D

EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning 1 308 240 1 068 N15II.051E

EU tilskudd/tildeling til undervisning og andre formål 383 -53 436 N15II.051F

Sum andre bidrag2) 15 740 16 760 -1 020 N15II.051G

Andre tilskudd og overføringer3) 0 0 0 N15II.052

Sum andre bidrag, tilskudd og overføringer 15 740 16 760 -1 020 N15II.5

Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag 27 122 27 210 -88 N15II.BB

Gaver og gaveforsterkninger
Tiltak/oppgave/formål/giver 0 0 0 N15II.071

Tiltak/oppgave/formål/giver 0 0 0 N15II.071

Tiltak/oppgave/formål/giver 1) 0 0 0 N15II.071

Sum gaver og gaveforsterkninger 0 0 0 N15II.7

Sum ikke inntektsførte tilskudd og overføringer 27 122 27 210 -88 N15II.BBG
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Kunnskapsdepartementet 
Driftsoppgaver - unntatt investeringsformål

Periodisering av ordinær driftsbevilgning - KD (bare i delårsregnskap) 0 0 0 N15III.01

Opprettholdelse av studieprogresjonen kap260.50/70 293 293 N15III.01

Bevilgning KD kap 275.21 500 500 N15III.01

Ubrukte midler til pandemitiltak tilbakebetalt i 2022 0 240 -240 N15III.01

Sum tildelinger til driftsoppgaver 793 240 553 N15III.1

Investeringsformål

Vedtatte, ikke igangsatte investeringsprosjekter 0 0 0 N15III.03

Ombygging av bibliotek 971 2 644 -1 672 N15III.03

Sum investeringsformål 971 2 644 -1 672 N15III.3

Sum Kunnskapsdepartementet 1 764 2 884 -1 119 N15III.4

Andre departementer
Periodisering driftsbevilgning - andre departementer (delårsregnskap) 0 0 0 N15III.02

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15III.02

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 N15III.02

Sum andre departementer 0 0 0 N15III.2

Sum ikke inntektsførte bevilgninger 1 764 2 884 -1 119 N15III.BST

Avsetninger til andre formål og investeringer fra Kunnskapsdepartementet

Bevilgning for 
hele 2022 
(hentes fra blått 
hefte)

Avsetning pr. 
31.08.2022 i kr

Avsetning pr. 
31.08.2022 i pst.

Referanse

Avsetninger til andre formål 237 771 989 0 % N15IV.01
Avsetninger til investeringer 237 771 5 572 2 % N15IV.02
Sum avsetninger fra Kunnskapsdepartementet 6 561 3 % N15IV.1

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

Referanse

1) Vesentlige poster spesifiseres om nødvendig i egne avsnitt under  oppstillingen

Del III: Ikke inntektsførte bevilgninger (utsatt inntektsføring)

Forpliktelse pr. 
31.08.2022

Forpliktelse pr. 
31.12.2021

Endring i 
perioden
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter/Motatt forskuddsbetaling
Beløp i 1000 kroner

DEL I 

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 31.08.2022 31.12.2021 Referanse

Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater1) 0 0 N16.010A

Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater1) 0 0 N16.010B

Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser1) 0 0 N16.010C

Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private1) 0 0 N16.010D

Oppdragsfinansiert aktivitet - andre1) 0 0 N16.010E

Andre prosjekter2) 0 0 N16.011

Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter 0 0 N16.1

DEL II

Mottatt forskuddsbetaling 31.08.2022 31.12.2021 Referanse

Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater1) 325 323 N16.021A

Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater1) 0 211 N16.021B

Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser1) 1 11 N16.021C

Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private1) 343 0 N16.021D

Oppdragsfinansiert aktivitet - andre1) 0 0 N16.021E

Andre prosjekter2) 1 849 1 472 N16.022

Sum mottatt forskuddsbetaling 2 518 2 017 N16.2

Prosjektene spesifiseres etter sin art.

1) Gjelder aktivitet som faller inn under bestemmelsene i F-07-13. Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under 
oppstillingen.

2) Gjelder aktivitet som ikke tilfredsstiller kravene i F-07-13. Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende2)

Beløp i 1000 kroner
31.08.2022 31.12.2021 Referanse

Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter) 3) 75 792 94 899 N17.1

Bankinnskudd for gaver og gaveforsterkninger3) 0 0 N17.2A

Øvrige bankkontoer1) 0 0 N17.2B

Kontantbeholdninger1) 0 0 N17.3
Sum bankinnskudd og kontanter 75 792 94 899 N17.4

1) Vesentlige beholdninger skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Note 18 Annen kortsiktig gjeld
Beløp i 1000 kroner

31.08.2022 31.12.2021 Referanse

Skyldig lønn 8 256 5 141 N18.1

Skyldige reiseutgifter 0 97 N18.2

Annen gjeld til ansatte 0 0 N18.3

Påløpte kostnader 4 885 2 584 N18.4

Midler som skal videreformidles til andre1) 0 0 N18.4A

Annen kortsiktig gjeld 2 317 3 407 N18.5

Gjeld til datterselskap m.v2) 0 0 N18.6

Sum 15 458 11 230 N18.7

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 midler 
som er videreformidlet.

2) Bankinnskudd og andre beholdninger skal oppgis i tusen kroner med tre desimaler.
3) Skal samsvare med kontoutskrift for oppgjørskontoen fra Norges Bank.



Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 19 Avsetninger langsiktige forpliktelser
Beløp i 1000 kroner

31.08.2022 31.12.2021 Referanse

Gaver 0 0 N19.01

Gaveforsterkninger 0 0 N19.02

Andre avsetninger langsiktige forpliktelser 0 0 N19.03

Sum avsetninger langsiktige forpliktelser 0 0 N19.1

22.09.2022 10:57



Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 20 Videreformidling av midler til andre
Beløp i 1000 kroner

31.08.2022 31.12.2021 Referanse

Videreformidling av tilskudd og overføringer fra statlige etater
Viderformidlet  til virksomhet A 0 0 N20.011

Viderformidlet  til virksomhet B 0 0 N20.011

Viderformidlet  til virksomhet C 0 0 N20.011

Andre videreformidlinger 0 0 N20.011A

Sum videreformidling av tilskudd og overføringer fra statlige etater 0 0 N20.11

Videreformidling av tilskudd/overføringer fra NFR
Liverpool John Moores University - Forskningstjenester 0 1 204 N20.021

State university of Iowa - Reasearch Cooperation Iowa 475 475 N20.021

Viderformidlet  til virksomhet C 0 0 N20.021

Andre videreformidlinger 0 0 N20.021A

Sum videreformidling av tilskudd/overføringer fra NFR 475 1 679 N20.21

Videreformidling av tilskudd/overføring fra RFF
Viderformidlet  til virksomhet A 0 0 N20.031

Viderformidlet  til virksomhet B 0 0 N20.031

Viderformidlet  til virksomhet C 0 0 N20.031

Andre videreformidlinger 0 0 N20.031A

Sum Videreformidling av tilskudd/overføring fra RFF 0 0 N20.31

Videreformidling av tilskudd/overføringer fra diverse bidragsytere 1)

Viderformidlet  til virksomhet A 0 0 N20.041

Viderformidlet  til virksomhet B 0 0 N20.041

Viderformidlet  til virksomhet C 0 0 N20.041

Andre videreformidlinger 0 0 N20.041A

Sum videreformidling av tilskudd/overføringer fra diverse bidragsytere 0 0 N20.41

Videreformidling av tilskudd/overføringer fra EUs rammeprogram for forskning
EUPEA European Physical Education Association 539 0 N20.051

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 536 0 N20.051

UNIVERSITY OF LUXEMBOURG 839 0 N20.051

HACETTEPE UNIVERSITY 266 0 N20.051

CANAKKALE SEHITLERI SECONDARY SCHOOL 114 0 N20.051

JÄRFÄLLA KOMMUN 354 0 N20.051

UNIVERZA V LJUBLJANI 466 0 N20.051

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 814 0 N20.051

UNIVERSITY OF LIMERICK 731 0 N20.051

OSLO KOMMUNE,HAUGERUD SKOLE 350 0 N20.051

Andre videreformidlinger 0 0 N20.051A

Sum videreformidling av tilskudd/overføringer fra EUs rammeprogram for forskning 5 009 0 N20.51

Videreformidling av tilskudd/overføringer fra EU til undervisning og annet
Viderformidlet  til virksomhet A 0 0 N20.061

Viderformidlet  til virksomhet B 0 0 N20.061

Viderformidlet  til virksomhet C 0 0 N20.061

Andre videreformidlinger 0 0 N20.061A

Sum videreformidling av tilskudd/overføringer fra EU til undervisning og annet 0 0 N20.61

Sum videreformidlinger av midler til andre samarbeidsparnere 5 484 1 679 N20.1

Merknad: Noten skal tas i bruk av de institusjoner som foretar videreformidlinger

1) Gjelder tilskudd/overføringer fra kommunale og fylkeskommunale etater, organisasjoner og stiftelser, næringsliv og private og andre 
bidragsytere
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 30 EU-finansierte prosjekter
Beløp i 1000 kroner

Prosjektets 
kortnavn (hos EU)

Prosjektnavn 
(tittel)

Tilskudd fra 
Horisont Europa

Tilskudd fra 
Horisont 2020

Tilskudd fra EUs 
rammeprogram for 

forskning (FP7)

Tilskudd fra EUs 
randsoneprogram 

til FP7

Tilskudd fra andre 
tiltak/programmer 
finansiert av EU SUM

Koordinator-
rolle (ja/nei) Referanse

The 
Meaningsfulness i 
youth sport

The 
Meaningsfulness i 
youth sport 
Erasmus

69 69 Nei EU.011

Good governance 
game SG3

Good governance 
game SG3 
Erasmus

125 125 Nei EU.011

PHysEd-Academy Prosjekt 3 6 092 6 092 Ja EU.011
HEInnovaSport HEInnovaSport 187 187 Ja EU.011
Sonar Sonar 379 379 Nei EU.011
Sum Sum 187 0 0 0 6 665 6 851 EU.1

Forklaring

Tabellen skal omfatte 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 Europa, Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning (FP7 ) og andre EU-
finansierte prosjekter. Tilskudd fra EUs randsoneprogram til FP7 skal oppgis særskilt. Institusjoner som har koordinatorrolle i EU-finansierte prosjekter, skal opplyse om dette.



Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 31 Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport

Beløp i 1000 kroner

Budsjett for 
31.08.2022

Regnskap pr 
31.08.2022

Avvik budsjett/ 
regnskap pr 
31.08.2022

Regnskap pr 
31.12.2021 Referanse

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger 162 806 1 258 088 -1 095 282 275 764 N31.1
Inntekt fra gebyrer 0 0 0 0 N31.2
Inntekt fra tilskudd og overføringer 25 161 25 376 -215 32 207 N31.3
Salgs- og leieinntekter 15 262 14 068 1 194 18 032 N31.4
Andre driftsinntekter 1 000 270 730 72 N31.5

Sum driftsinntekter 204 230 1 297 802 -1 093 573 326 076 N31.6

Driftskostnader
Varekostnader 0 0 0 0 N31.7
Lønn og sosiale kostnader 128 025 131 184 -3 159 202 870 N31.8
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6 667 10 722 -4 055 59 929 N31.9
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 0 0 N31.10
Andre driftskostnader 76 085 1 160 310 -1 084 224 57 463 N31.11

Sum driftskostnader 210 777 1 302 216 -1 091 439 320 262 N31.12

Driftsresultat -6 548 -4 414 -2 134 5 814 N31.13

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 0 142 -142 90 N31.14
Finanskostnader 0 30 -30 124 N31.15

Sum finansinntekter og finanskostnader 0 112 -112 -35 N31.16

Resultat av periodens aktiviteter -6 548 -4 302 -2 246 5 779 N31.17

Avregninger
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 0 4 302 -4 302 -5 779 N31.19

Tilført annen opptjent virksomhetskapital 0 0 0 0 N31.20
Sum avregninger 0 4 302 -4 302 -5 779 N31.21

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 0 0 0 0 N31.22
Avregning med statskassen innkrevingsvirksomhet 0 0 0 0 N31.23

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0 0 0 N31.24

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Tilskudd til andre 0 0 0 0 N31.26
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning 0 0 0 0 N31.25

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0 0 0 N31.27
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Virksomhet: Norges idrettshøgskole

Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet
Beløp i 1000 kroner

Indikator 31.08.2022 31.08.2021 Referanse

Tilskudd fra EU 337 -16 N32.3

Tilskudd fra Norges forskningsråd - NFR 5 272 4 821 N32.20

Tilskudd fra regionale forskningsfond - RFF 197 0 N32.21

Sum tilskudd fra NFR og RFF 5 470 4 821 N32.2

Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
 - diverse bidragsinntekter 9 653 9 722 N32.10

 - tilskudd fra statlige etater 9 916 6 563 N32.12

 - oppdragsinntekter 227 567 N32.13

Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 19 796 16 852 N32.1



              
     

 
 
 

 
 
 

BUDSJETTRAPPORTER 2. tertial 2022 
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Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) 
 
Budsjettrapport 2. tertial 2022 
 
 

 
 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
• Reduserte kostnader for arbeidskraft (lønn) på 5% iht. budsjett. Dette skyldes refusjoner 

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

o Det vil tilkomme økte lønnskostnader i fm lønnsoppgjøret med tilbakevirkende effekt fra 
1.5.22. (Estimert til kr. 648.130 hvis flat 4% lønnsøkning) 

• Økte driftskostnader i 2. tertial. Kostander for praksis ved FAF, FKI og PPU. 
o Kostnader knyttet til ekskursjoner på FLL for studenter i 2. tertial grunnet 

«gratisprinsippet» 
• Finansposter kontoklasse 8 er avregning /overførsel fra 2021 (kr. -473.924), overføring fra 

annuumsmidler fra 2021, samt avregning KD midler (kr - 436.542 ved prosjekter; «Partnerskap i 
lærerutdanning» og «Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag». 

o Det vil være en stor økning av tjenestereiser og konferansekostnader i 3. tertial. 
o ILF har ansatt 4 personer i ulike forskerstillinger i 3. tertial for søknadsskriving/prosjekter), 

samt digitalisering av emner.  
• Interne transaksjoner kontoklasse 9 gjelder avslutning av prosjekt (Studie av FLL blant barn/unge i 

Oslo, belastning av lønn for egne ansatte på prosjekt (UNEFS Romania, og TDI/overhead ved 
prosjekter.  

o ILF har ansatt vikarer for å dekke opp frikjøp av undervisning i 3. tertial for 
søknadsskriving/prosjekter), samt utbetaling av lønn i fm prosjektmidler. 

• Årsprognose besparelser 2022: 400.000.  
o 400.000 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 2. 

tertial 2022
Budsjett 2. 
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) 39 190             -                0,0 % -                   

39 Netto Investering (inv - avskr.) -                0,0 % -                   
5 Kostnader for arbeidskraft 16 945 897       17 836 582     -5,0 % 27 777 313    27 927 313      -0,5 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 1 221 133         1 149 471      6,2 % 2 074 427      2 074 427        0,0 %
8 Finansposter, overførsler (1 105 051)       -                0,0 % (250 000)        
9 Interne transaksjoner (1 313 537)       (100 000)        1213,5 %  

15 787 632       18 886 053     -16,4 % 29 601 740    30 001 740      -1,3 %NETTO FORBRUK
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Institutt for idrettsmedisinske fag 
 
Budsjettrapport 2. tertial 2022 
 
 

 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
IIM har i 2. tertial et underforbruk i forhold til budsjett på 18,6 %. 
 

1) I kontoklasse 5 skyldes underforbruket ledighet i en stipendiatstilling som ble besatt 1. august, 
samt refusjon av sykepenger.  

2) I kontoklasse 6 og 7 ligger vi litt under budsjett. Dette vil bli brukt i 3. tertial. 
3) I kontoklasse 8 er overføring av annumsmidler fra 2021 til 2022. Forbruket her vil øke i siste 

tertial.  Det ligger også en overføring av overskudd 2021 som er budsjettert og brukt i kontoklasse 
6 og 7. 

 
Prognosen for 2022 er at vi håper å balansere i null. Dette er bl.a avhengig av lønnsoppgjøret. 
Budsjettet vårt er blitt redusert med kr 682 939,- som innsparing til NIH’s revidert budsjett.  
 
  
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 2. 

tertial 2022
Budsjett 2. 
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 11 813 242       13 405 939     -11,9 % 20 750 632    20 750 632       0,0 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 1 695 782         1 770 612       -4,2 % 3 126 353      3 126 353        0,0 %
8 Finansposter, overførsler (1 074 353)        (240 040)         347,6 % (360 421)        (360 421)          0,0 %
9 Interne transaksjoner (1 048 255)        (955 613)         9,7 % (1 434 854)     (1 434 854)       0,0 %

11 386 075       13 980 898     -18,6 % 22 081 710    22 081 710       0,0 %NETTO FORBRUK
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Institutt for idrett og samfunnsvitenskap 
 
Budsjettrapport 2. tertial 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Per 2. tertial 2022 er det et underforbruk på ca. kr. 3.640.000,- 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. 1.168.000,- 
o Refusjon av foreldrepenger, sykepenger og funksjonsstøtte utgjør ca. 452.000,- 
o Instituttet har en ubesatte stipendiathjemmel som vil lyses ut i 3. tertial. 
o Ledig førsteamanuensis stilling med forventet ansettelse 1. november 
o Instituttet har ansatt vikarer der kostander vil løpe ut året.  
o Kostander for timelærere er lavere enn forventet, men kostnader vil belastes i 3. tertial.  
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,- Overforbruket gjelder kostander med ISHPES konferanse 2022 NIH som ble 
holdt i juni der inntektene er ført i kontoklasse 3. 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 mye av kostandene vil komme i 3. tertial grunnet blant annet konferanseaktivitet og 
datainnsamling høsten 2022. 
 
5) Kontoklasse 9: Overhead til instituttet er for 2022 forventet å bli ca.1.000.000,- . Dette er noe lavere 
enn forventet ved 1. tertial, grunnet utsatt tilsetting i et eksternt finansiert prosjekt. Overhead går 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 0,6 % av det totale budsjettet for 2022. 
 

 
 
  

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 2. 

tertial 2022
Budsjett 2. 
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) (225 918)           -                0,0 % (225 918)         
39 Netto Investering (inv - avskr.) 105 108            -                0,0 % 105 108          
5 Kostnader for arbeidskraft 20 115 457       21 283 608     -5,5 % 33 414 715    33 414 715      0,0 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 1 347 022         1 256 429       7,2 % 2 393 696      2 393 696        0,0 %
8 Finansposter, overførsler (2 094 048)        (261 118)        702,0 % 400 000         (522 236)          -176,6 %
9 Interne transaksjoner (875 071)           (266 667)        228,2 % (1 400 000)     (400 000)          250,0 %

18 372 550       22 012 252     -16,5 % 34 687 601    34 886 175      -0,6 %NETTO FORBRUK
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Institutt for fysisk prestasjonsevne 
 
Budsjettrapport 2 .tertial 2022 
 

 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Overordnet er økonomien til IFP stram, spesielt på laboratoriedrift.   
Vi sparer inn det forventede i klasse 5 ved å holde en ingeniørstilling på biomeklabben og en 
stipendiatstilling ledig.  
Det forventes at årets lønnsoppgjør vi bli i størrelsesorden 680 000 og dermed gjøre at lønnsutbetalingen 
blir som budsjettert. Innsparinger på lønn i 2. tertial er opparbeidet av foreldrepenger og sykerefusjoner, 
til sammen 850 000.  
  
Påløpte ikke budsjetterte kostnader 
Regnskapet viser et kunstig høyt underskudd i kontoklasse 6 og 7, fordi det er ført inntekter som skulle 
vært plassert i kontoklasse 5 og 9.   IFP har et overforbruk grunnet høy forskningsaktivitet, som dekkes inn 
av tilsvarende høyere inntekter.  
 
  
(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 2. 

tertial 2022
Budsjett 2. 
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) (708 571)           -                0,0 % (330 247)        -                  0,0 %
39 Netto Investering (inv - avskr.) (408 750)           -                0,0 % -                  0,0 %
5 Kostnader for arbeidskraft 16 039 804       17 074 815     -6,1 % 26 813 065    26 813 065      0,0 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 3 138 306         1 928 844       62,7 % 4 010 838      2 896 961        38,4 %
8 Finansposter, overførsler (953 539)           (418 750)        127,7 % (753 539)        (418 750)          79,9 %
9 Interne transaksjoner (448 841)           -                0,0 % (448 841)         

16 658 410       18 584 909     -10,4 % 29 291 276    29 291 276      0,0 %NETTO FORBRUK
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Institutt for fysisk prestasjonsevne 

Budsjettrapport 2.tertial 2022 
Svømmeskolen 
 

 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Svømmeskolen er et tilbud til barn fra 5 år og oppover der NIH’s filosofi for svømmeopplæring settes i 
fokus. Etter lang periode med nedstengning, først med rehabilitering og deretter Korona, har vi først i år 
kommet fått tilbudet til å gå i overskudd. Etter nedstengningene har det tatt tid å opparbeide et 
kundegrunnlag som gir overskudd.  Svømmeskolen gir også et overskudd/avsetning som kan brukes til 
nyttige formål i vår øvrige drift. Avsetningen samles på en balansekonto som IFP disponerer, og 
svømmeskolen regnskap utlignes (nulles ut). Netto forbruk er dermed 0 kr. Avsetningen ble i perioden 
2018-2021 brukt til å finansiere en postdoc på svømming.  
  
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 2. 

tertial 2022
Budsjett 2. 
tertial 2022

i kr. i kr.
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) (1 910 189)        -                
39 Netto Investering (inv - avskr.) -                   -                
5 Kostnader for arbeidskraft 500 870            -                

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 20 404             -                
8 Finansposter, overførsler 1 116 552         -                
9 Interne transaksjoner 272 363            -                

-                   -                NETTO FORBRUK



 

 6 

 
Studieavdelingen  
Budsjettrapport 2. tertial 2022  
  
Budsjettenhet: 22000, 22100 og 22200 

 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Noen kostnader på 22100 var budsjettert feil mellom kontoklasse 5 og 6.  
For 22100 er det noen merkostnader på lønn, men dette vil jevne seg ut i 3.kvartal.  
For 22200 er det budsjettert mer på kostnader arbeidskraft enn det som er brukt.  
Påløpte ikke budsjetterte kostnader 
Det var ikke tatt høyde for nok midler til enkelte komiteer. 
Juridiske bistand til klagesaker har også økt.  
Utdanningspris og formidlingspris var ikke budsjettert (kontoklasse 9)  
  
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av totalt budsjett) 
NIH er stevnet i en sak vedrørende fusk. Uansett utfall i saken er det NIH som må dekke omkostninger av 
denne saken. Totalkostnaden her er per 14.  september ukjent.   
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk) 
  

 
Budsjettenhet: 22201 

 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Inntekter og forbruk er som forventet frem til og med 2. tertial. Totale inntekter for 2022 vil bli lavere enn 
stipulert grunnet noe færre studenter enn budsjettert med, spesielt knyttet til oppstart høstsemesteret 
2022. Det har også blitt gjort justeringer for å ta ned faste kostnader arbeidskraft knyttet til 
omorganisering i Studieavdelingen/NIH for å imøtekomme redusert antall studenter.   
Påløpte ikke budsjetterte kostnader 
Ingen  
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett) 
Ingen  
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk) 
Ikke aktuelt  

 
 

NIH AKTIV 22201

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 2. 

tertial 2022
Budsjett 2. 
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) (3 055 847)       (3 930 000)     -22,2 %  

39 Netto Investering (inv - avskr.) -                0,0 %  
5 Kostnader for arbeidskraft 1 761 775         1 954 016      -9,8 %  

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 75 409             193 665         -61,1 %  
8 Finansposter, overførsler (16 651)            -                0,0 %  
9 Interne transaksjoner 473 759           -                0,0 %  

(761 555)          (1 782 319)     -57,3 % -               -                  #DIV/0!NETTO FORBRUK
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Avdeling for bibliotek  
Budsjettrapport 2. tertial 2022 
 
 

 

 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Det er ingen større avvik i regnskap for biblioteket pr. 2. tertial. 
 
I rapporten framgår noe underforbruk på konto 6857 Databaseabb./søketjeneste (bibliotek). En årsak er at 
tilgangen til de nasjonale fagdatabasene (Alma/Oria), totalt kr. 168 000, er ført på konto 6750 (etter først å ha 
blitt belastet IT-avdelingen ved en feiltakelse).  
Kostnaden er opprinnelig budsjettert på bibliotekets konto 6857.  
I det øvrige utjevnes forbruket på denne kontoen av periodiseringen av kostnadene for de store databasene 
biblioteket abonnerer på. 
 
Det er noe overforbruk på konto 6851 E-bøker (bibliotek). 
Dette skyldes i hovedsak rutinen med innkjøp av alle pensumbøker i e-format, uavhengig av antallet, som kan 
variere i de ulike semestrene.  
Ettersom pensumbøkene nå er anskaffet for inneværende år, vil det øvrige forbruket justeres i tråd med 
budsjettet resten av året. 
  
Påløpte ikke budsjetterte kostnader 
Det har kun påbeløpt mindre ikke budsjetterte kostnader i form av oppgradering av software i 
selvbetjeningsautomat (6522) og utstyr ifm gjenåpning av biblioteket (6543). 
Kostnaden på konto 6750 er opprinnelig budsjettert i konto 6857, som nevnt i avsnittet over. 
  
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett) 
 
  

  

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) -                0,0 %  
39 Netto Investering (inv - avskr.) -                0,0 %  
5 Kostnader for arbeidskraft 2 472 719         2 518 155       -1,8 % 3 957 000      3 957 496        0,0 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 2 033 339         2 306 666       -11,8 % 3 460 000      3 460 000        0,0 %
8 Finansposter, overførsler -                0,0 %  
9 Interne transaksjoner -                0,0 %  

4 506 058         4 824 821       -6,6 % 7 417 000      7 417 496        0,0 %NETTO FORBRUK
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KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN 
Budsjettrapport 2. tertial 2022 
 

 
 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
 
Avdelingen ligger vesentlig under budsjett. Underforbruket for lønn handler om vakante stillinger og 
refusjon av sykepenger. Det er blitt brukt betydelig mindre penger på varer og tjenester enn 
budsjettert. Overførte prosjektmidler (kontoklasse 8) til utbedring av intranettet er blitt rimeligere 
enn antatt. 
  
Påløpte ikke budsjetterte kostnader 
  
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av totalbudsjett) 
  
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 2. 

tertial 2022
Budsjett 2. 
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) (81 225)            (66 600)          22,0 % (100 000)        (100 000)          0,0 %
39 Netto Investering (inv - avskr.) -                0,0 %  
5 Kostnader for arbeidskraft 3 821 404         4 256 719       -10,2 % 6 500 000      6 817 660        -4,7 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 598 429            1 051 947       -43,1 % 1 350 000      1 579 500        -14,5 %
8 Finansposter, overførsler (250 000)           -                0,0 % 120 000          
9 Interne transaksjoner (15 703)            -                0,0 %  

4 072 905         5 242 066       -22,3 % 7 870 000      8 297 160        -5,1 %NETTO FORBRUK
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HR- og lønnsavdelingen  
Budsjettrapport 2. tertial 2022  
 

 
                  
 
                  
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
 
Pr. andre tertial har HR-avdelingen et avvik i forhold til budsjett på 0,3 mill. kr. Dette kan henføres til 
merkostnader på lønn på 0,5 mill. kr. Lavere driftskostnader og økte Agio inntekter gjør at resultatet blir 
0,3 mill. kr. dårligere enn budsjettert.  
Avviket på lønn skyldes merkostnader i forbindelse med organisasjonsendringer i avdelingen, herunder 
først og fremst fungeringstillegg som ikke er budsjettert.   
For året som helhet forventes høyere lønnskostnader som gir et negativt budsjettavvik på 0,4 mill. kr. 
 
Påløpte ikke budsjetterte kostnader 
  
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av totalt budsjett) 
Lønns- og personaltjenester (DFØ) og -systemer/lisenser (SAP, arkiv m.m.), utgjør 3,3 mill. kr./23% av 
totalbudsjettet.  
 
Hvordan skal avdelingen håndtere merforbruket (kun hvis det er merforbruk) 
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Økonomiavdelingen  
Budsjettrapport 2.tertial 2022 
 
 

 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Personalkostnader og driftskostnader ligger over budsjett. Dette vil utligne seg over året, fordi avdelingen 
har fakturerbare timer for arbeid i eksternt finansierte prosjekter.  
 
Bevilgninger under kontoklasser 3 & 8 gjelder støtte fra NFR til søknadsskriving, og skal brukes til dette 
formål.  
Påløpte ikke budsjetterte kostnader 
  
(Planlagte) Budsjetterte kostnader av stor økonomisk karakter (10 % av total budsjett) 
Nesten hele årsbudsjettet er lønnskostnader for fast ansatte (6,5 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) 
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Eksternt finansierte prosjekter (oppdrags- og bidragsforskning) 
Budsjettrapport 2. 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. 2 tertial 2022 har NIH inntekter til eksternt finansierte prosjekter på 24,4 mill. kroner, som er over inntekter 
pr. samme tid i fjor (21,6 mill. kroner i 2021), og omtrent som budsjettert. NIH har fått mange nye prosjekter i år - 
fra NFR, EU og andre kilder - hvorav de fleste nettopp har kommet i gang. Aktiviteten i disse prosjektene 
forventes å øke mot slutten av året, hvilket gjør at vi forventer å nå årets budsjett på 36,7 mill. kr. Det vil 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.  
 
Bokførte inntekter pr. 2 tertial kommer i hovedsak fra statlige virksomheter (9,8 mill. kroner), organisasjoner og 
stiftelser (9,1 mill. kroner) og NFR (5,1 mill. kroner).  
Som det fremgår av nedenstående tabell kan 53% av inntektene henføres til IIM inkludert Forsknings-senter for 
idrettsskadeforskning (OSTRC). NIHs to forskningssentre står for til sammen 48% av BOA inntektene. Alle 
institutter øker sin eksterne forskningsfinansiering, og har nye prosjekter på gang. Det gir en jevnere fordeling av 
aktiviteten mellom instituttene.   
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IT-avdelingen  
Budsjettrapport 2. tertial 2022 

 

 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
Kapasiteten totalt i IT-avdelingen har vært preget av et forholdsvis stort fravær i 1. halvår 2022 og flere 
prosesser er foreløpig ikke utført. Situasjonen er noe bedret etter ferien og det forventes en høyere 
aktivitet ut over høsten. 
Det er fortsatt et 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. Det jobbes 
med anskaffelse av nytt sentralt nettverksutstyr og det forventes fortsatt 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. Det forventes 
muligheter for ytterligere innsparinger her. 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 nytt sentralt nettverksutstyr. Dette ble ikke utført som planlagt i 2021. Det er 
usikkert om det er mulig å få levert dette i løpet av 2022 pga særdeles lang leveringstid hos produsenter 
(opp til 400 dagers leveringstid). 
 
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 2. 

tertial 2022
Budsjett 2. 
tertial 2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

Årsprognose/r
evidert 2022

Årsbudsjett 
2022

Over(+)/ 
under(-) 
budsjett

i kr. i kr. i prosent i kr. i kr. i prosent
3 Driftsinntekter (ekskl.utsatt innt. investering) (3 863)                 (10 667)            -63,8 % (16 000)           (56 000)              -71,4 %
39 Netto Investering (inv - avskr.) 1 574 401           2 433 333        -35,3 % 3 650 000       3 650 000          0,0 %
5 Kostnader for arbeidskraft 3 823 876           4 648 119        -17,7 % 7 327 001       8 311 374          -11,8 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 5 607 695           7 856 134        -28,6 % 13 089 200     13 669 200        -4,2 %
8 Finansposter, overførsler (699 736)             -                    0,0 % (700 000)          
9 Interne transaksjoner -                    0,0 %  

10 302 373         14 926 919      -31,0 % 23 350 201     25 574 574        -8,7 %NETTO FORBRUK



 

 13 

Eiendomsavdelingen 
Budsjettrapport 2 .tertial 2022 
 

 
 
 

Kort overordnet kommentar om økonomisk status 
I andre tertial har Eiendomsavdelingen merkostnader på 1,7 mill. kr. i forhold til budsjett, mens driftsinntektene 
er 3,45 mill. kr. lavere.  
 
Avviket på kostnader henføres til energi, hvor høye strømpriser enn antatt og for høyt forbruk pga. dårlig 
fungerende varmepumper har gitt en merkostnad på 2,6 mill. kr. i andre tertial (8,9 mill. kr. mot budsjettert 6,3 
mill. kr.). Det forventes at problemene med varmepumpesystemet forbedres i første halvdel av tredje tertial. 
Samtidig forventes det for tredje tertial høyere kraftprisene enn de to første tertialere. Dette betyr at 
merkostnaden på energi for hele året blir på 8,8 mill. kr. (18,3 mill. kr., mot budsjettert 9,5 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 1,3 mill. kr. og 
forventes ytterligere redusert i tredje tertial med 0,3 mill. kr.    
 
Lønnskostnadene er 0,5 mill. kr. lavere enn budsjett pga. refusjon for langtidssykmeldt, en vakanse og 
vaktordninger som ikke er i 2 tertial, men forventes å bli som budsjettert i 3. tertial, slik at avdelingen får 1,0 
mill. kr. i mindre kostnad på lønn for året som helhet.  
 
Avviket for inntekter skyldes i all hovedsak budsjettmessig periodiseringsfeil. Leieinntekter forventes som 
budsjettert for hele året (14,7 mill.kr.). Salg av isprepareringsmaskin ligger inne med antatt salgsverdi på 1,0 
mill.kr. Gjentatt forsøk på å selge maskinen har mislyktes hittil i år og utsiktene for salg i nær fremtid betraktes 
som dårlig. 
 
Resultatet i andre tertial er 3,3 mill. kr. dårligere enn budsjettert, og for hele året forventes det at resultatet blir 
10,5 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 9,5 mill. kr. (24,5% av budsjetterte kostnader i EIE), men forventes å bli på 
18,3 mill. kr. (50% 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 varme- og ventilasjonssystemer virker som de skal.   

 
 

Kontoklasse Formål
Regnskap pr 2. 

tertial 2022
Budsjett 2. 
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) (7 045 203)        (10 798 667)    -34,8 % (14 698 000)   (15 698 000)     -6,4 %

39 Netto Investering (inv - avskr.) 198 346            -                0,0 % 200 000         -                   
5 Kostnader for arbeidskraft 11 790 127       12 316 931     -4,3 % 19 329 082    19 329 082      0,0 %

6 og 7 Andre driftskostnader (varer og tjenester) 13 613 152       11 424 420     19,2 % 25 991 630    17 136 630      51,7 %
8 Finansposter, overførsler (251 385)           -                0,0 % (260 000)        -                   
9 Interne transaksjoner (350 490)           -                0,0 % (350 000)        -                   

NETTO FORBRUK 17 954 547       12 942 684     38,7 % 30 212 712    20 767 712      45,5 %
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