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Møtedato 04.03.2022 - 06.03.2022 

Ansvarlig Sentralstyret 

Saksnummer LM12 02.02-22  

Gjelder Rammebudsjett 2023 

Vedlegg til saken: 1 
1. Forslag til rammebudsjett 2023 2 

RAMMEBUDSJETT 2023 3 

FORMÅL 4 

Vedta rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2023.  5 

SAKSPRESENTASJON 6 

I henhold til NSOs vedtekter, § 15.2 Budsjett, skal landsmøtet vedta rammebudsjett til 7 

organisasjonen for kommende kalenderår. Sentralstyret innstiller på rammebudsjett til landsmøtet.  8 

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende 9 

kalenderåret.  10 

Rammebudsjettet er landsmøtets mulighet til å gi arbeidsutvalget og sentralstyret noen klare, men 11 

overordnede, føringer for hvordan organisasjonens midler skal disponeres.  12 

Ansvaret for å vedta et spesifisert budsjett ligger hos sentralstyret. Landsmøtet vedtar kun selve 13 

rammebudsjettet. Forklaringene til postene er veiledende og ikke bindende for hva sentralstyret 14 

vedtar innenfor rammene i spesifisert budsjett til høsten 2022.  15 

Landsmøtet i 2021 vedtok en annen struktur av rammebudsjettet for 2022, dette fordi det bør ligge 16 

noe fleksibilitet til sentralstyret hva gjelder endelig budsjett, samtidig som landsmøtet fortsatt setter 17 

de overordnede prioriteringene for bruken av organisasjonens midler. Rammebudsjettet ble da 18 

redusert fra 16 til 10 rammeposter.   19 

VURDERING 20 

Forslaget til rammebudsjett gir et underskudd på kr 1 350 000 i 2023. Underskuddet er et ønsket 21 

kortsiktig tiltak for å bygge ned noe av egenkapitalen som NSO har opparbeidet gjennom flere år 22 

med økende studenttall, kombinert med generelt lave økninger i kostnadene. NSO skal utarbeide 23 

en langsiktig plan for nedbygging av egenkapitalen i på SST6. NSO har et mål om at 24 

organisasjonen til enhver tid skal tilstrebe å ha minimum 50% av et normalårs driftsutgifter i 25 

egenkapital (vedtak i landsstyret fra 2011).  26 

Forklaringene som følger til postene i rammebudsjett er ment å gi en bedre forståelse av hva 27 

postene går til, og hva som ligger til grunn for vurderingene i økning eller reduksjon av postene.  28 

Landsmøtet vedtar kun selve rammebudsjettet. Forklaringene til postene legger ikke føringer for 29 

hva sentralstyret vedtar innenfor rammene i spesifisert budsjett til høsten.  30 
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KOMMENTARER TIL POSTENE PÅ RAMMEBUDSJETT 2023:  32 

INNTEKTER  33 

1. Driftstilskudd  34 

I 2021 ble inntekten på driftstilskudd høyere enn budsjettert. Årsaken til dette er en generell økning 35 

i studenttallene på institusjonene. I tillegg har vi fått to nye medlemslag, Ansgar høyskole (fra 36 

høsten 2021) og Forsvarets høgskole (fra våren 2022) Foreslår derfor en økning i denne 37 

inntektsposten også for 2023.  38 

2. Statstilskudd  39 

Vi ble tildelt kr 4 105 000 i statstilskudd i 2021 og tror vi vil ligge rundt dette også i 2023. Foreslår å 40 

budsjettere med kr 4 100 000.  41 

3. Andre inntekter  42 

NSO får i dag dekket inntil kr 250 000 i året av sine utgifter knyttet til representasjon i UHR. Posten 43 

må sees i sammenheng med utgiftspost 7.5 UHR som ligger under rammepost 7. Reiser og 44 

representasjon. Da det er brukt mindre på denne posten de siste årene foreslår vi et budsjett på kr 45 

200 000. I tillegg er det lagt inn kr 150 000 fra andre støtteordninger.  46 

  47 

KOSTNADER  48 

4. Informasjonskostnader  49 

Kostnadene i denne posten gjelder i hovedsak arbeid rettet mot eksterne aktører som Stortinget, 50 

regjering og andre organisasjoner, men noen av kostnadene er også knyttet til informasjonsarbeid 51 

rettet mot medlemmene, analyser/undersøkelser, valg, samt sponsing i sosiale medier. I tillegg er 52 

det midler til oversettelse av NSOs styringsdokumenter og politiske plattformer. Posten er kuttet 53 

sammenlignet med regnskapet for 2021, hvor det også var budsjettert med midler til å forbedre og 54 

videreutvikle nettsiden student.no.  55 

5. Personalkostnader  56 

Posten omfatter lønnskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift til sekretariatet og arbeidsutvalget, 57 

samt avtalefestede kostnader. Personalkostnadene er økt med nesten 1 million sammenlignet med 58 

2022. Det er flere årsaker til at den er økt så mye.  59 

Lønnskostnader er økt med kr 560 000. Dette er bl.a. økt lønn til AU som ble vedtatt at SST under 60 

revidering av miljø- og økonomireglementet i juni 2021, samt økt lønn til sekretariatet etter 61 

lønnsforhandlinger høsten 2021. I tillegg er det generell økning som følge at tjenesteansiennitet og 62 

økning i statens lønnsregulativ. I tillegg må det beregnes en økning i avtalefestede lønnsoppgjør 63 

og lønnsvekst i 2022 og 2023. Som følge at økte lønnskostnader må det også beregnes høyere 64 

kostnader på overtid og påløpte feriepenger.  65 

Pensjonskostnadene for sekretariatet er økt med kr 200 000 fra 2020 til 2021. Det skyldes bl.a. en 66 

høyere reguleringspremie, økning på kr 130 000, samt generell økning som følge av større 67 

lønnsvekst de siste to årene. Midler avsatt til fremtidige pensjonsforpliktelser skal oppreguleres 68 
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med den generelle lønnsveksten. Dette gjøres gjennom reguleringspremien. Premien beregnes ut 69 

fra en viss prosent av premiereservene. I tillegg er pensjonskostnadene for AU også økt med kr 80 70 

000 etter at SST vedtok å øke satsen under revidering av miljø- og økonomireglementet i juni 71 

2021.  72 

I tillegg er det lagt inn økning på personalforsikringer og arbeidsgiveravgift.  73 

6. Kontordrift  74 

Denne posten omfatter kostnader knyttet til husleie, strøm og annet nødvendig utstyr på kontoret. 75 

Her ligger bl.a. faste kostnader på kontorutstyr/programvare i form av lisenser, serviceavtaler, 76 

media, samt at husleie reguleres hvert år. I tillegg ble posten “Diverse kostnader”, som tidligere lå 77 

som egen rammepost 13, flyttet inn i denne rammeposten i 2022.  78 

7. Reiser og representasjon  79 

Her føres reise- og oppholdskostnader i inn- og utland til diverse møter, konferanser etc. for 80 

arbeidsutvalget, sekretariatet, kursgruppen, tillitsvalgte med verv i Universitets- og høgskolerådet 81 

(UHR) eller andre som reiser på vegne av NSO.  82 

Her ligger også interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering, overlapping, 83 

medietreningskurs og personalturer for arbeidsutvalget/sekretariatet, samt midler for intern 84 

kursing/møter innenfor spesielle tema som er ønskelige for sekretariatet og arbeidsutvalget.  85 

8. Interne organer og arrangementer  86 

Under denne posten ligger bevilgninger til landsmøte, formøte til landsmøte, sentralstyremøter, 87 

komiteer, fagråd, konferanser, samt samlinger for ledere av medlemslag og ansatte i medlemslag 88 

etc. Den tidligere rammeposten “15 Tilrettelegging” til ulike arrangement er også inkludert her. 89 

Denne er kuttet sammenlignet med budsjett for 2022. Dette skyldes at landsmøtet blir en dag 90 

kortere i 2023 fordi det ikke skal vedtas prinsipprogram og det vil derfor heller ikke være satt ned 91 

en prinsipprogramkomité.   92 

9. Frie midler  93 

Frie midler, tidligere strategiske midler, har de siste åra vært på 300 000, tidligere har den vært 94 

enda høyere. Tanken bak frie midler er at det skal stå en sum tilgjengelig for AU å bruke på ikke 95 

planlagte tiltak som det oppstår behov for i løpet av perioden. Gjennom flere år har posten ikke blitt 96 

brukt opp. Det vurderes som lurt at det er satt av litt midler til fri disponering gjennom AU perioden 97 

og 150 000 bør være tilstrekkelig.  98 

10. Finansinntekter og finanskostnader  99 

Denne posten omfatter blant annet renteinntekter, samt bankomkostninger og gebyrer. Posten ble 100 

økt på budsjettet for 2021 som et tiltak for å stimulere til økt finansinntekt. Foreslår å videreføre 101 

denne økningen selv om det foreløpig ikke er avklart hvordan NSO skal plassere egenkapitalen for 102 

å øke finansinntektene.  103 

INNSTILLING 104 

Rammebudsjett for 2023 vedtas.   105 
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