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Statsbudsjettet 2020, kap. 200, post 21 og kap. 275, post 21, supplerende 
tildelingsbrev NIH, tilstandsvurdering av bygg og eiendom 
Vi viser til at statsbudsjettet for 2020 på Kunnskapsdepartementets område ble vedtatt av 
Stortinget 6. desember 2019, jf. Innst. 12 S (2019–2020) og Prop. 1 S (2019–2020).  
 
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette midler til Norges idrettshøgskole (NIH) for å 
gjennomføre en analyse av tilstand på bygg og eiendom, i forbindelse med at en egen 
arbeidsgruppe nå vurderer konsekvenser ved å innlemme NIH i statens husleieordning. 
 

1. Beløp og utbetaling 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 1 350 000 kroner til Norges idrettshøgskole. Av 
disse tildeles 818 000 kroner over kap. 200, post 21, og 532 000 kroner over kap. 275, post 
21.  
 
Midlene utbetales til Norges idrettshøgskoles konto 6345 05 09002. 
 
De resterende kostnadene for tilstandsanalysen dekkes av Statsbygg.  
 

2. Beskrivelse av oppdraget 

Midlene skal benyttes til å utføre en kartlegging av tilstand på bygg og eiendom ved Norges 
idrettshøgskole (NIH). 
 
Som del av regjeringens beslutning mai 2020 om at det skal gjøres en særskilt vurdering av 
eventuelle konsekvenser av å innlemme NIH i statens husleieordning, er det behov for å 
gjøre en tilstandsanalyse av campus. Arbeidet med denne analysen påbegynnes i 2020 og 
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skal være ferdigstilt i løpet av første halvår 2021. NIH vil få tilsendt fakturaer for påløpte 
kostnader inntil beløpet på 1,350 mill. kroner er nådd.  
 
Statsbygg er ansvarlig for å få utført denne tilstandsanalysen, og etter kontakt med den 
aktuelle leverandøren er det skissert følgende nødvendige aktiviteter:  
 

 
 

3. Krav til rapportering 

NIH og Statsbygg rapporterer på progresjon i arbeidet med tilstandsanalysen og bruk av 
midler gjennom møtene i arbeidsgruppen for NIH. 
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