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Sak 3: Rekneskap 2021 
 
Vedlegg:   

• Rekneskap 2021, med revisjonsmelding (frå side 50 i årsmeldinga) 
 

Komplett årsrekneskap med revisjonsmelding for 2021 ligg vedlagd, trykt i same hefte som årsmeldinga. 
Rekneskapen er sett opp etter eit standard rekneskapsoppsett, men med meir utfyllande notar enn det 
som er påkravd. Styret vurderer at standardoppsettet er lite opplysande for landsmøtet, med tanke på 
korleis ressursane har vore disponerte i året som har gått. Styret legg difor som vanleg også fram ein 
prosjektrekneskap, som er i tråd med korleis budsjettet er utforma. Dette ligg i note 2 til rekneskapen. 
 
Budsjettet som styret vedtek kvart år, er sett opp etter same mal som prosjektrekneskapen i note 2. 
Styret får framlagt økonomiske rapportar samanstilt med budsjett til alle styremøte, og desse to 
styringsdokumenta gir styret eit godt grunnlag for økonomisk kontroll. Vi tar difor utgangspunkt i note 2 
Prosjektrekneskap i den vidare omtalen av det økonomiske resultatet.  
 
Årsresultatet 
Den endelege rekneskapen er gjort opp med eit overskot på kr 693 771, mot eit budsjettert underskot på 
kr 92 211. Eit resultat som er kr 785 982 betre enn budsjettert.  
 
Årsaka til at styret har budsjettert med eit underskot, er at organisasjonen dei siste åra har gått med til 
dels store driftsoverskot. Overskotet kjem av ekstrainntekter for arbeid med koordinering av 
Kulturalliansen og Teateralliansen, og at vi har hatt inntekter frå prosjekt som Småleik og NU 
Kulturformidling. Dette gjorde m.a. at landsmøtet ved godkjenninga av rekneskapen i 2016, disponerte kr 
500 000 til eit eige aktivitetsfond, slik at styret har hatt handlingsrom til å drive aktivitet med underskot. 
Landsmøtet bestemte også i 2019 å overføre heile overskotet for 2018 til dette fondet og Landsmøtet i 
2020 valde òg å overføre delar av overskotet i 2019 til fondet. Pr. 1.1.2022 sto det kr 480 193 i fondet.  
 
Styret foreslår at overskotet i 2021 på kr 693 771 blir sett av til å finansiere ei stilling som skal jobbe med 
å auke inntektene til Noregs Ungdomslag og til å utvikle nye og samordna nettsider og digitale ressursar i 
NU.  
 
Den økonomiske situasjonen 
Den ekstra ressurstilføringa NU har hatt dei siste åra, har betydd både at organisasjonen har fått bygd seg 
opp ein større eigenkapital, og at vi samtidig har hatt ressursar til å satse ekstra på ein del tiltak som vi til 
vanleg ikkje hadde hatt midlar til. Besøksrunden, sommarleiren, instruktøropplæringa, ungt leiarskap og 
Folkepedia er døme på dette. I 2021 hadde vi kr 744 768 meir i inntekter frå medlemskontingent og 
driftstilskot enn i 2020. Grunnen til dette er at vi har hatt høgare inntekter på medlemskontingent og 
momskompensasjon enn budsjettet, at vi fekk kr 100 000 i stimuleringsmidlar og at vi fekk kr 500 000 i 
ikkje-budsjetterte inntekter fordi vi tok på oss å forvalte ei støtteordning til organisasjonseigde hus som 
fall utan for andre ordningar.  
 
I 2021 går organisasjonen med overskot, og grunnen til dette er at vi ikkje har fått gjennomført all den 
planlagde aktiviteten på grunn av Covid-19, og at den aktiviteten vi har gjennomført har vore mykje 
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mindre kostnadskrevjande. Det er billegare å arrangere digitale seminar/kurs enn fysiske. Vi har også 
kutta kostnader gjennom året fordi vi har hatt færre årsverk i administrasjonen enn i 2020, og vi har hatt 
høgare inntekter enn budsjettert.  
 
Nærare om resultatet 
Dei fleste prosjekta i årsrekneskapen har vore drivne med lågare kostnader fordi vi ikkje kunne 
gjennomføre dei som planlagt. Vi har også hatt lågare kostnader til drift av kontoret enn det som var 
budsjettert. 
 
Medlemsinntektene er kr 57 000 over budsjett for 2021, men kr 107 000 mindre enn det vi fekk inn i 
2020. Styret budsjetterte med kr 2 500 000 i 2020 og kr 2 300 000 i 2021, og vi kjem til å budsjettere med 
kr 2 300 000 i 2022. 
 
Vi har også hatt lågare kurs- og arrangementsaktivitet, men denne tida har administrasjonen brukt til å 
jobbe politisk for gode støtte- og stimuleringsordningar og å informere laga om smittevern og kva som er 
mogleg å arrangere av aktivitetar. 
 
Nærare om bruken av overskotet for 2021 
Styret foreslår at overskotet i 2021 på kr 693 771 blir brukt til å finansiere ei stilling som skal jobbe med å 
auke inntektene til Noregs Ungdomslag, og til å utvikle nye og samordna nettsider og digitale ressursar i 
NU.  
 
I NU er det eit stort potensial for å auke inntektene til organisasjonen gjennom målretta søknadsarbeid 
og arbeid med å skaffe sponsorar eller andre samarbeidspartnarar. Skal vi få til dette, må vi bruke tid på 
gode og gjennomarbeida søknader og å ta kontakt med bedrifter som kan vere potensielle 
samarbeidspartnarar. Administrasjonen har ikkje kapasitet til dette i dag. Difor bør administrasjonen 
styrkast med ein person som har kompetanse og nettverk innanfor slikt arbeid, og som saman med 
fagrådgivarane kan jobbe målretta med inntektsarbeidet. Dette vil gi eit grunnlag for å utvikle fleire 
fordelar for laga og medlemmene, fleire og rimelegare kurs, støtteordningar og fleire aktivitetar i 
organisasjonen. Beløpet som er foreslått, vil ikkje vere nok til å finansiere stillinga men NU har andre 
midlar som vi også vil bruke for å finansiere stillinga. Totalt vil ei slik satsing koste ein stad mellom 650 og 
750 tusen for ei 100 prosent-stilling i eitt år.  
 
Vi foreslår også bruke delar av overskotet i år til å samordne alle nettsidene i NU og til å utvikle digitale 
ressursar for laga. Vi har i dag mange forskjellige nettsider som ikkje har lik profilering, og vi har fleire 
sider som inneheld ganske lik informasjon. For at desse sidene skal fungere best mogleg, må vi samordne 
dei betre og eventuelt slå saman sider, slik at informasjonen blir lettare tilgjengeleg. I tillegg er mange av 
sidene lite brukarvennlege, både for medlemmer som vil finne informasjon, og for administrasjonen som 
skal jobbe med dei. Samtidig med arbeidet med nettsidene vil administrasjonen jobbe vidare med å 
utvikle nye digitale ressursar, slik at informasjon blir lettare tilgjengeleg for medlemmer og lag. Døme på 
slike digitale ressursar kan vere vidareutvikling av Folkepedia, ein ny ressursbank for teater (Teaterpedia), 
intranett for medlemmer og lag i Office 365 og digital verktøykasse for tillitsvalde. 
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Framlegg til vedtak:  

Landsmøtet godkjenner årsrekneskapen for 2021, som viser eit overskot på kr 693 771.  

Landsmøtet disponerer overskotet i 2021 på kr 693 771 slik: 

• Finansiere ei stilling som skal jobbe med å auke inntektene til Noregs Ungdomslag.  
• Utvikle nye og samordna nettsider og digitale ressursar i NU. 

	


