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Oslo, 8. desember 2022 

Til Stortinget 

0032 Oslo 

NOBELINSTITUTTETS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 

Det vises til tidligere korrespondanse og til Kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling 

av saken i forrige sesjon, jfr. Innst. 204 S (2021-2022). 

Det Norske Nobelinstitutt ønsker med dette å meddele Stortinget at det nå er lagt til rette 

for at instituttet fra og med 2024 skal kunne motta et årlig driftstilskudd i form av 

avkastning fra et fond etablert gjennom en større engangsstøtte fra Stortinget.  

Alfred Nobels norske minnestiftelse ble i høst opprettet med det formål «å yte varig 

økonomisk støtte til Det Norske Nobelinstitutt for å sikre virksomheten ved instituttet og 

instituttets uavhengighet». Signert stiftelsesdokument m/vedtekter er vedlagt (vedlegg 1). 

Som det fremgår av vedtektene, kan stiftelsen «også yte støtte til Det Norske Nobelinstitutt 

for anskaffelse av eiendommen Henrik Ibsens gt. 51 og til påkostninger på og vedlikehold av 

denne eiendommen, med det formål at den varig skal være i Det Norske Nobelinstitutts 

eie».  

Det er utarbeidet et utkast til kjøpskontrakt mellom Nobelstiftelsen i Stockholm (selger) og 

Det Norske Nobelinstitutt (kjøper) for anskaffelse av nevnte eiendom for 70 millioner norske 

kroner. Saken ble fremlagt for Nobelstiftelsens styre på dets møte 16. september. Styret 

vedtok å gi Nobelstiftelsens administrerende direktør Vidar Helgesen fullmakt til å 

forberede gjennomføring av salget på de foreslåtte betingelser. 

Alfred Nobels norske minnestiftelse skal i henhold til vedtektene ha et styre bestående av 

tre medlemmer, hvorav to velges av Nobelstiftelsen i Stockholm og ett medlem, som også er 

styrets leder, velges av Den Norske Nobelkomite. Styret har fått følgende sammensetning: 

professor Henrik Syse (leder), siviløkonom Olaug Svarva og finanssjef i Nobelstiftelsen Ulrika 

Bergman.  

Minnestiftelsen er registrert hos Stiftelsestilsynet, og har fått tildelt organisasjonsnummer 

(vedlegg 2). Den er videresendt derfra til Brønnøysundregistrene for sluttbehandling der. 
Endelig registrering skjer normalt i løpet av kort tid.  

I Nobelinstituttets dialog med representanter for Kontroll- og konstitusjonskomiteen har vi 

diskutert en løsning der Stortinget bevilger 300 millioner kroner i engangsstøtte til den nye 

minnestiftelsen, hvorav 70 millioner kroner øremerkes til kjøp av eiendommen Henrik 

Ibsens gt. 51. Det er vår overbevisning at en ansvarlig forvaltning av det gjenværende 

beløpet over tid vil kunne gi en gjennomsnittlig avkastning stor nok til å sikre 
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Nobelinstituttets videre drift og tilhold i Henrik Ibsens gt. 51. Vi legger da til grunn at Oslo 

kommune vil videreføre den årlige driftsstøtten til instituttet som ble innført i inneværende 
år og som inngår i det fremlagte budsjettet for 2024. 

Vennlig hilsen 

Olav Njølstad 

Direktør 

Vedlegg 1: Signert stiftelsesdokument m/vedtekter for Alfred Nobels norske minnestiftelse 

Vedlegg 2: Vedtak om nyregistrering av stiftelse   
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Vår dato Vår referanse
08.12.2022 22/05538-4/711

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Øystein Fosstvedt, +47 57 82 80 42 31.10.2022

GKN/MAWIC/110497-005

Postadresse Kontoradresse Telefon Organisasjonsnummer
Lotteri- og stiftelsestilsynet Storehagen 1 B 57 82 80 00 982 391 490
Postboks 800 6800 Førde Nettside E-post
6805 Førde lottstift.no postmottak@lottstift.no

ADVOKATFIRMAET BAHR AS
v/ Gudmund Knudsen
Postboks 1524 Vika
0117 OSLO

Vedtak om nyregistrering av stiftelse - ALFRED NOBELS NORSKE 
MINNESTIFTELSE, org.nr. 930 287 970

Vi viser til innsendt søknad.

Vi har fattet vedtak om å registrere stiftelsen i Stiftelsesregisteret.

1. Vedtak
Med hjemmel i stiftelsesloven § 7 og forskrift til stiftelsesloven mv. § 3 har Stiftelsestilsynet fattet 
følgende vedtak:

ALFRED NOBELS NORSKE MINNESTIFTELSE, org.nr. 930 287 970, registreres i 
Stiftelsesregisteret som alminnelig stiftelse.

2. Videre saksgang
Vi har sendt kopi av vedtaket til Brønnøysundregistrene. Stiftelsen er ikke endelig registrert før 
Brønnøysundregistrene har ferdigbehandlet saken. 

Stiftelsen må betale et registreringsgebyr til Stiftelsesregisteret. Registreringsgebyret vil bli beregnet ut 
fra den samlede egenkapitalen i åpningsbalansen, og størrelsen på gebyret følger av § 3 i forskrift til 
stiftelsesloven mv. Faktura for registreringsgebyret blir ettersendt. Dette gjelder ikke for stiftelser som 
skal registreres i Foretaksregisteret.

3. Hva må dere gjøre?
Stiftelser har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 10. Ifølge regnskapsloven § 8-2 
må dere sende årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret innen én måned 
etter fastsetting av årsregnskapet.
Stiftelsen må betale en årlig avgift til Stiftelsestilsynet. Denne beregnes på grunnlag av egenkapitalen 
som fremgår av sist innsendte regnskap til Regnskapsregisteret, jf. forskrift til stiftelsesloven mv. § 4. 
Faktura for årlig avgift blir sendt ut i januar.
Hvis dere gjør endringer i vedtektene, må dere sende disse til Stiftelsestilsynet for godkjenning, jf. 
kapittel 6 i stiftelsesloven.

4. Klagerett
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Vår dato Vår referanse
08.12.2022 22/05538-4/711

Dere kan klage på dette enkeltvedtaket til Stiftelsesklagenemnda, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Send 
i så fall klagen til Stiftelsestilsynet innen tre uker etter at dere ble informert om vedtaket.

5. Krav til styret og styremedlemmene
Styret må følge stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven.

I løpet av nærmeste måned sender vi et eget informasjonsbrev til alle nye styremedlemmer for å gi en kort 
innføring i ansvaret som stilles til styremedlemmer.

Dere finner mer informasjon på vår temaside for nye styremedlemmer.

De registrerte vedtektene er vedlagt.

Med hilsen

Jo Huus 
seniorrådgiver jurist Øystein Fosstvedt 

seniorrådgiver jurist 

Kopi til:
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 2
ALFRED NOBELS NORSKE MINNESTIFTELSE, Henrik Ibsens gate 51
, 0255 OSLO



Finansministeren 

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Akersg. 40  Telefon: 22 24 41 00  Telefaks: 22 24 95 14 

Org. nr.: 972 417 807 

Stortinget 

Ekspedisjonskontoret 

0026 OSLO 

Deres ref Vår ref Dato

22/6610 - 2 13.12.2022 

Dokument 8:55 S (2022–2023) Representantforslag fra 

stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Mímir Kristjánsson, 

Bjørnar Moxnes, Seher Aydar, Geir Jørgensen, Tobias Drevland Lund, Sofie 

Marhaug og Hege Bae Nyholt om hastetiltak mot priskrisa før jul 

Det vises til epost datert 5. desember om representantforslag 55 S (2022–2023) om 

hastetiltak mot priskrisa før jul. Finansdepartementet blir bedt om å komme med 

innspill. 

Budsjettendringer mot slutten av året håndteres helhetlig i nysalderingen av 

statsbudsjettet, i tråd med vanlig praksis. Regjeringens forslag til nysalderingen er 

oppsummert i Prop. 33 S (2022-2023) og vil i all hovedsak tilgodese de formålene som 

løftes i representantforslaget. Regjeringen foreslår blant annet 7,3 mrd. kroner i økt 

bevilgning til kommunesektoren og en ekstra støtte på 20 mill. kroner til organisasjoner 

som hjelper utsatte grupper, herunder 5 mill. kroner til matsentraler, 7 mill. kroner til 

tros- og livssynssamfunn og 2 mill. kroner hver til Frelsesarmeen, Blåkors, Røde Kors 

og Kirkens bymisjon. Jeg viser til nevnte proposisjon for en helhetlig omtale av 

regjeringens forslag.  

Med hilsen 

Trygve Slagsvold Vedum 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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