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Sak 61/22: Fremstilling av satsingsforslag for 2024 for statlige 

universiteter og høyskoler – søknad fra NIH 
 
Vedlagt følger søknad fra NIH om bevilgninger utenom ordinær rammebevilgning. 
Det søkes om bevilgninger til henholdsvis renoveringsprosjekt og oppgradering av 
laboratoriene.  
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Fremstilling av satsingsforslag for 2024 for statlige universiteter og høyskoler 

Norges idrettshøgskole oversender herved satsingsforslag utenfor rammen til budsjett 2024.  
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Satsingsforslag for 2024 
 
 

 

NIH har hatt meget stram økonomi de siste fem år som følge av 

- at forrige rehabilitering ble dyrere enn planlagt. Dels fordi påbygg og rehabilitering som 
høgskolen hadde spart opp til ble dyrere enn planlagt, og dels fordi NIH måtte utbedre 
mangler i Statsbyggs hovedprosjekt for egen regning for å kunne opprettholde virksomheten i 
rehabiliteringsperioden. 

- bortfall av leie- og kursinntekter under koronaperioden. Dette utgjør om lag 10% av våre 
inntekter i et normalår. Bortfallet av inntekter kunne ikke kompenseres ved netto kostnads-
reduksjoner som følge av nedstengningen. 

- virksomhetsoverdragelsen til Statsbygg ga 20 mill. kr. i merkostnader (husleie på 45 mill. 
kr fratrukket 5 mill. kr i innsparinger i vår eiendomsdrift som følge av 
virksomhetsoverdragelsen, og 20 mill. kr. i økt rammebevilgning til dekning av 
kapitalkostnadsdelen av husleien). Fra og med 2023 blir denne merkostnaden delvis 
kompensert ved ytterligere innsparinger i Eiendomsavdelingen de kommende år, og ytterligere 
kompensasjon på 10 mill. kr over statsbudsjettet for 2023 (48 mill. kr i husleie i 2023). 

- utviklingen i strømpriser i 2022. NIH har store innen- og utendørsanlegg som er 
kostnadskrevende å drive og vedlikeholde, og som krever mye energi. Budsjettert normalnivå 
på energi er 6 mill. kr/2,5% av bevilgning pr år, mens forventet nivå for 2022 er minst 18 mill. 
kr/7,5% av bevilgning. 

Stram økonomi over tid har medført at NIH har bygget opp et investeringsetterslep på laboratorieutstyr 
og miljøtiltak, og til at høgskolen ikke har økonomi/reserver til å finansiere vår del av rehabilitering 
undervisnings- og forskningsbygget, med den store idrettshallen, som Statsbygg har planlagt. NIH har 
ansvar for kostnader knyttet til innredning-/brukerutstyr i lokaler som renoveres.  

  

Prioritet Satsingsforslag utenfor rammen 2024 2025 2026

1
Nødvendige investeringer som følge av Statsbyggs planlagte rehabilitering av NIHs 
univervisnings- og forskningsbygg & den store idrettshallen: Utskifting av IT infrastruktur, 
innredning/innretning av rom, provisorier i byggeperioden, kjøp av tjenester m.m. 25 300 000 0 0

2
Nødvendig utskifting av utrangert laboratorieutstyr, og anskaffelse av nytt utstyr, som er 
viktig for å opprettholde og utvikle NIHs forskning innen medisin, humanbiologi og 
psykologi (19 formål/investeringer). 12 100 000 0 0

3
Investering i miljøtiltak med god effekt, men som NIH i den nåværende økonomiske 
situasjon ikke har råd til å realisere: ENØK tiltak kunstgressbane/stadion, kantinen, 
renholdsroboter. 4 200 000 0 0
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1) Innredning/brukerutstyr i forbindelse med Statsbyggs planlagte renovering av NIHs 
undervisnings- og forskningsbygg, og den store hallen.  

Statsbygg har vurdert at den delen av NIHs bygningsmasse som nå er eldst, også er moden for 
rehabilitering. Det vil si NIHs undervisnings- og forskningsbygg (ferdigstilt i 1995), og den store hallen 
som ligger i forlengelse av undervisnings- og forskningsbygget (ferdigstilt i 1980). Ved siste 
rehabilitering var NIH selveiende institusjon, og fikk både bygge-bevilgning og bevilgning til 
brukerutstyr fra Kunnskapsdepartementet. Etter virksomhetsoverdragelsen er forutsetningene at 
Statsbygg dekker bygge-kostnaden, mens NIH dekker brukerutstyr og innretning av lokaler. Statsbygg 
har tatt med rehabilitering i grunnlag for beregning av husleie, men kostnad for brukerutstyr og 
innretning av lokaler er ikke tatt med i grunnlaget. NIH vil ikke ha økonomi til å dekke kostnadene for 
dette, og det vil derfor være umulig for NIH å oppfylle sin del av ansvaret for prosjektet. NIH søker 
derfor om midler til dette formål. Kostnaden er beregnet til kr. 25,3 mill. kr, og består av:   

- IT-infrastruktur i renoverte lokaler, dvs. datakabling, trådløse aksesspunkter, back-up server-
rom, møterom m.m. (til sammen kr 6.150.000). 

- Standard innredning av kontorer (126 arbeidsplasser), møterom, garderober for MA studenter 
(175 skap), undervisnings- og forskningsrom/laboratorier. Til sammen kr 8.750.000.  

- Idrettsutstyr til den den store hallen (kr 1.250.000). 
- Elektroniske låser på dører (kr 500.000). 
- Brakkerigg som erstatningslokale i byggeperioden og lagringsfasilitet for inventar og utstyr (kr 

5.500.000 inkl. opp- og nedrigging). 
- Ekstern bistand ved innkjøp, prosjektering/teknisk rådgivning, interiørarkitekt, ut- og innflytting 

m.m. (kr 3.150.000, -). 
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2) Erstatning av utrangert forskningsutstyr, og anskaffelse av nytt.  

NIH har over mange år bygget opp 12 laboratorier som er viktige for forskning og undervisning i idrett, 
aktivitet og helse:  

- Arbeidsfysiologisk laboratorium 
- Biomekanisk laboratorium 
- Biokjemisk laboratorium 
- Respirasjonsfysiologisk laboratorium 
- Styrkelaboratorium 
- Utholdenhetslaboratorium  
- Muskellaboratorium 
- DXA-maskin (røntgen) 
- Høydefysiologisk laboratorium (trykktank) 
- Ballspillaboratorium (kampanalyser) 
- Idrettspsykologisk laboratorium (simulering av situasjoner, med målinger av 

forskningsdeltakers reaksjoner) 
 

Utstyrsparken i laboratoriene er viktig for å kunne videreføre laboratorie-/utstyrsbasert forsknings- og 
utdanningsaktivitet på dagens nivå. NIH har mye lab utstyr som synger på siste verset, og som vi er 
avhengig av for å kunne videreføre den humanbiologiske, medisinske og psykologiske forskning og 
utdanning som vi har i dag. I tillegg har vi behov for nytt utstyr for fortsatt å kunne være i 
forskningsfronten.  NIHs nåværende økonomiske situasjon gir ikke rom for opprettholde utstyrsparken 
og utvikle vår forskning og utdanning innen disse områdene.  

NIH søker derfor om tildeling utenfor rammen på til sammen 12,1 mill. kr, fordelt på 19 forskjellige 
formål.  

  

3) Tiltak for å redusere NIHs energiforbruk, miljøavtrykk og helsemessig ugunstige 
arbeidsoperasjoner.  

NIH har planer om investeringer som kan gi betydelige miljø-, ENØK- og arbeidsmiljøgevinster, men 
som vi ikke kan realisere i den nåværende økonomiske situasjon. De høyest prioriterte tiltak nå er: 

- Skifte stadionflomlys fra halogen til LED (50% redusert energiforbruk) 
- Skifte sirkulasjonspumpe til kunstgressbane (30% redusert energiforbruk) 
- Utskifting av ødelagt fettutskiller fra kantinen, som i dag lekker forurenset vann rett ut i 

terrenget.  
- Anskaffelse av renholdsroboter som kan rengjøre hallene på nattestid. Dette vil redusere 

kjemikalieforbruk og redusere slitasje på renholdsmedarbeidere (HMS).  
 

NIH søker om til sammen 4,2 mill. kr til disse formål, som ikke er med i Statsbyggs grunnlag for 
husleieberegning.   
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