
 

 

THE NORWEGIAN NOBEL INSTITUTE 3 september 2021 
Henrik Ibsens gate 51 
0255 Oslo 
Norway 

+47 22 12 93 00 
postmaster@nobel.no 
nobelpeaceprize.org 

 

1(2) 

Til Stortingets administrasjon 
v/Stortingsdirektør Marianne Andreassen 
Stortinget 
 
Vår ref.:  Deres ref.:   Dato:  
111020  2020/4275   080921 
 

 

 

 

Svar på anmodning fra Stortingets presidentskap om informasjon vedrørende 
driftssituasjonen for Det Norske Nobelinstitutt 
 
Vi viser til brev fra Stortingets presidentskap v/stortingspresident Trøen av 17. 
juni 2021, der Det Norske Nobelinstitutt anmodes om å utarbeide en 
redegjørelse over instituttets økonomiske situasjon. 
 
For informasjon om den historiske bakgrunnen for opprettelsen av Det Norske 
Nobelinstitutt og dets plass innenfor det norsk-svenske Nobelsystemet viser vi til 
vårt brev til Stortingets finanskomite av 11. oktober 2020. Der gis også en 
redegjørelse for de forhold og faktorer som over tid, og særlig i det seneste 
tiåret, har ført til en vesentlig svekkelse av instituttets økonomi.  
 
I vedlagte skriv vil vi fokusere på de spørsmål som ble fremhevet i brevet fra 
Presidentskapet, nemlig: 
 

I. Instituttets rettslige og økonomiske rammer, med særlig vekt på den 

rettslige og økonomiske situasjon knyttet til eiendommen Henrik 

Ibsens gt. 51 og Nobelstiftelsens rolle i denne sammenheng. 

 
II. Muligheten for økonomisk støtte fra andre aktører. 

 
III. Vurdering av hvorvidt et økonomisk tilskudd – knyttet til driften av 

instituttet eller på annen måte – fra Stortinget eller andre norske 

myndigheter vil kunne utfordre Nobelinstituttets uavhengighet.  
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Nobelinstituttet er glad for at Presidentskapet, på bakgrunn av den vedlagte 
redegjørelsen, vil foreta en grundig vurdering av videre handlingsalternativer. Vi 
håper vurderingen vil munne ut i et forslag til en tilskuddsordning som vil sikre 
Nobelinstituttets videre drift i eksisterende lokaler under robuste og forutsigbare 
økonomiske rammebetingelser. Dersom Stortingets presidentskap og 
administrasjon skulle ha behov for ytterligere informasjon fra oss i sakens 
anledning, står vi selvsagt til deres disposisjon.  

    
 
 
 

Olav Njølstad             Berit Reiss-Andersen 
    Direktør           Leder av Nobelkomiteen 
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