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Økonomistyring i lokal- og fylkeslag

Aktiviteten styrer økonomien, det er derfor viktig at føringer for 
arbeidsplan og tilhørende budsjett blir diskutert og vedtatt på 
årsmøtet. Videre må dere i denne forbindelse godkjenne regnskap 
fra tidligere arbeidsår. I dette kapittelet finner dere forklaringer 
på begrepene regnskap og budsjett, noe som er svært viktig 
for god økonomistyring av organisasjonen. Videre kommer en 
beskrivelse av hvordan vi samarbeider med Senterpartiet 
om økonomistyring både lokalt og regionalt. Avslutningsvis 
skisseres det, i korte trekk, hvordan vi finansierer aktiviteten i 
organisasjonen. 

Hva er et budsjett?

Et budsjett er en oversikt over hvilke inntekter og kostnader  
lokallaget/fylkeslaget forventer å ha i løpet av kommende arbeidsår 
(regnskapsår). 

Årsmøtet bør behandle budsjett for arbeidsåret. Budsjettet må 
utarbeides på bakgrunn av, og stå i stil til arbeidsplanen, slik at 
dere ser hvilke aktiviteter som vil koste penger. God økonomi- 
styring er viktig for all virksomhet i organisasjonen. Det stilles 
vanligvis også krav om fremleggelse av budsjett i forbindelse med 
søknad om offentlig tilskudd. Ofte må også årsmelding og/eller 
arbeidsplan vedlegges.

Hva er et regnskap?

Regnskapet er en oversikt over økonomien, og viser hva man har 
brukt penger på. Dette er et godt hjelpemiddel som brukes for 
å vurdere den økonomiske stillingen, både underveis i arbeids-
året og ved arbeidsårets slutt. Regnskapet viser hvilke inntekter 
og kostnader lokallaget/fylkeslaget har hatt i løpet av arbeids-
året. Oversikt over eiendeler og gjeld kommer også frem av regn- 
skapet. Regnskapet er videre et godt verktøy til å vurdere hvordan 
man skal sette sammen neste års budsjett. Dette ved å se faktiske 
inntekter og kostnader, opp mot budsjettet man har hatt for 
samme år. For lokallagene er oppstilling av regnskap enkelt, og 
det er vanlig at lokallagene samarbeider med kassereren i Senter- 
partiets lokallag om å føre regnskapet. 

De fleste av lokallagene har ikke mange inntekter i løpet av 
et år. Eksempler på inntekter som må vises i regnskapet er; 
frifondsmidler overført fra Senterungdommen sentralt og støtte 

Eksempler på budsjett finner du på
senterungdommen.no/handboka.

(forrige side)  
Foto: Kjell Jøran Hansen

http://senterungdommen.no/handboka
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fra lokallaget i Senterpartiet. Videre må også utgiftene synlig- 
gjøres, dere må med andre ord vise hva dere har brukt pengene 
på. Det kan være lurt å samle utgiftene i kategorier, eksempler på 
dette kan være; mat, aktivitet, reise, leie av møterom. 

Fylkeslagene har ofte flere inntekter og utgifter. Det er derfor 
viktig at fylkeslagene jobber tett sammen med Senterpartiet for 
å få bistand til utformingen av dette. Det stilles strengere krav 
til både budsjettering og regnskap i fylkeslaget, det er derfor 
viktig at arbeidet på dette området utføres av folk med riktig  
kompetanse. 

Samarbeid med SP lokalt og i fylket når det  
kommer til økonomi

Ofte kan det være nyttig å ha et tett samarbeid med Senterpartiet  
lokalt eller i fylket. Fylkessekretær i Senterpartiet er som regel 
svært behjelpelig. Spesielt når det kommer til økonomiske spørs-
mål kan det være nyttig å innhente både kunnskap om hva som 
må gjøres, samt bistand til utforming av både budsjett og regn-
skap dersom dere har behov for det. For lokallagene, kan det være 
vel så nyttig å be kasserer (personen med ansvar for økonomi), 
eller noen andre i lokallagsstyret til Senterpartiet om hjelp til  
økonomiske spørsmål ved behov.

Hvordan finansierer vi aktiviteten vår?

Senterungdommen er medlem av Landsrådet for barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU), og med det har vi tilgang til en 
stor pott med penger fra staten. Denne ordningen kalles Frifond- 
ordningen. Store deler av denne potten blir fordelt ut til lokal-
laga, og skal brukes på lokal aktivitet (for eksempel, mat på møter, 
bowling, paintball, arrangering av foredrag og møter, osv). I fylke-
slag uten lokallag regnes fylkeslaget som lokallag, og kan få slike 
midler. Ved overgangen til nytt arbeidsår skal det kort beskrives 
hva disse pengene er brukt på. 

Eks: 2000 kroner til servering på møter og 1000 kr til bowling, om 
lokallaget har fått 3000 kroner.

Dette er gratis penger, og hvis lokallaget ikke bruker opp disse må 
de betales tilbake. Derfor: Arranger aktivitet sånn at dere får brukt 
opp pengene!

Eksempler på regnskap finner du på
senterungdommen.no/handboka

LNU, Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner, er en  

paraplyorganisasjon for 97 
barne- og ungdomsorganisasjoner. 

De forvalter støtteordningen 
Frifond på vegne av staten. 

http://senterungdommen.no/handboka
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For å få tilgang til denne delen av frifondordningen, som kalles 
«Driftsmidler», må lokallaget registrere opplysninger om årsmøtet 
på senterungdommens nettside, og her gi samtykke om at 
man ønsker tildeling av midler. I tillegg må lokallaget ha egen  
bankkonto. 

Bruker dere opp alle disse pengene og skal arrangere mer 
aktivitet? Da er det fortsatt penger igjen i potten sentralt som 
dere kan søke på. På senterungdommen.no finner du søknads- 
skjema som du enkelt fyller ut søknadssum, beskrivelse av  
aktiviteten og et enkelt budsjett/oversikt over hva pengene skal 
brukes på. Lokallag kan søke om opptil 20.000 kr pr aktivitet, 
og det er ingen begrensning på hvor mange søknader som kan 
sendes i løpet av et arbeidsår. Søknaden kan sendes både i god tid 
før et arrangement skal finne sted, men også etter at en aktivitet 
er gjennomført.

Senterpartiets lokal- og fylkeslag kan også være en god samarbeids- 
partner, og kan være behjelpelig med midler til aktivitet i regi av 
Senterungdommen. 

I mange kommuner og fylkeskommuner er det støtteordninger 
som det går an å søke støtte til arrangementer osv. Sjekk hva som 
gjelder i din kommune/region/fylke. 

 Som nyvalgt styre i både lokallag og fylkeslag er det lurt med en 
gjennomgang med tidligere leder og/eller fylkessekretær for å få 
tips om hvordan økonomien er blitt ordnet, viktige frister, osv.

 Ved søknader om støtte er det viktig å passe på søknadsfrister, 
retningslinjer, og hva som kreves av skjemaer og vedlegg.

Egen bankkonto

Lokallagene må ha egen bankkonto for å motta frifondmidler. 
Dette er i henhold til støtteordningens regler og gjelder for alle 
lokallag. Det er ikke tillatt å bruke fylkeslagets eller Senterpartiets 
bankkontoer for å motta frifondsmidler. Både leder og kasserer 
skal ha tilgang til lagets bankkonto.

Søknadsskjema for frifondsmidler finner du på
senterungdommen.no/dokumenter.

http://senterungdommen.no/dokumenter
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Hvordan opprettes bankkonto?

Ta kontakt med en bank for å høre hva de trenger av informasjon 
for å opprette konto til laget. Man trenger ikke å registrere lokal- 
laget i Brønnøysundregisteret dersom man ikke ønsker det.  
Lokallaget kan få fullmakt til å bruke organisasjonsnummeret til 
Senterungdommens  hovedorganisasjon. Dersom man ønsker 
denne fullmakten, sender man en e-post til generalsekretær og 
ber om dette. Senterungdommens ansatte og fylkessekretærene 
kan ellers være behjelpelige med spørsmål når man skal opprette 
bankkonto.  

Rapportering av frifondsmidler 

Rapportering av bruken av frifondsmidler er forenklet i ordningen 
med driftsstøtte sammenlignet med den tidligere ordninger 
med prosjektsøknader. De fleste lokallag vil motta driftsstøtte. 
Etter at frifondmidlene er oppbrukt skal bruken rapporteres inn 
til Senterungdommen sentralt ved å fylle ut skjemaet «Frifond 
rapportering» på Senterungdommens nettside. Det skal kort 
redegjøres for bruken av midlene. Midlene skal være brukt og 
rapportert om innen utgangen av mai året etter man mottar 
midlene. Laget er selv ansvarlig for å ta vare på bilag (kvitteringer) 
som viser hva pengene er brukt til. Dette bør man uansett gjøre 
til regnskapet. 

Senterungdommen sentralt, eller LNU som forvalter ordningen, 
kan be om kontroll av hva pengene er brukt til. Kvitteringer skal 
ikke sendes inn til Senterungdommen sentralt, med mindre man 
blir spesifikt spurt om dette. Laget bør lagre kvitteringer og bilag 
i 2 år, for å være sikre på å ha relevant informasjon dersom det 
blir kontroll. I praksis innebærer dette at kasserer eller leder må 
ta bilde av eller scanne alle kvitteringer på kjøp gjort med frifond-
midler og lagre disse i en mappe på pcen i 2 år. Diss skal uansett 
være en del av lokallagets regnskap.

Husk å endre disponent på kontoen 
når laget får ny kasserer eller leder.


