
Regnskap og økonomi for lokallag

Praktisk regnskapsarbeid



Rollen som økonomiansvarlig

En uriaspost - eller noe av det mest lærerike man kan gjøre av frivillig arbeid?

– Nøkkelperson i lokallaget

– Solid kunnskap om lokallaget, også langt utover det økonomiske planet.

– Kunnskap om økonomi og regnskap er overførbar!

– Intern kontroll

• lokallagets ”bremsekloss”



Regnskap

Definisjon:

– ”Et redskap for registrering, systematisering og rapportering av økonomiske transaksjoner i 
lokallaget.”

Formål:

– Gi lagets ulike interessegrupper relevant og pålitelig økonomisk informasjon.  

– Gi et godt grunnlag for beslutninger.

En forutsetning for økonomisk styring



Regnskap
Regnskapets brukere:

• Interne interessenter

• Årsmøtet

• Styret

• Frivillige (og eventuelt ansatte)

• Eksterne interessenter

• Offentlige myndigheter

• Fylkeslaget og sentralt

• Leverandører

Regnskapets brukere må forstå regnskapet!



Oppbygning

Resultatregnskapet – et mål for hva?

– Måler det økonomiske resultatet av virksomheten innenfor en gitt periode:

– Periodens inntekter 

- Periodens kostnader

= Periodens resultat

– Svært viktig mål for den økonomiske utviklingen

– Sier ingenting om endringer i likviditeten, man må uansett passe godt på – selv ved overskudd!

– Alle tall har utgangspunkt i allerede gjennomførte transaksjoner – Historiske data!



Budsjett

Definisjon:

– ”Et tallmessig uttrykk for de forventede økonomiske konsekvenser av det planlagte 
aktivitetsnivået og øvrige planer for driften av lokallaget innenfor et gitt tidsrom.”

• lokallagets fremtidsplaner uttrykt i kroner og øre!

Formål:

– Se inn i fremtiden – ”Forhåndregnskap”

– Planlegging - Forutsigbarhet

– Simulere forskjellige økonomiske hendelser



Budsjett

Viktig å tenke på når man budsjetterer:

– Et budsjett skal være så realistisk som mulig. 

– Legg inn en sikkerhetsmargin.

– Viktig å tilpasse utforming og presentasjon etter budsjettype: Resultat-, aktivitets-, prosjektbudsjett o.l

– Tenk helhetlig.

– Budsjetter må følges opp.

• Kan ikke legges i skuffen resten av året!



Budsjett

Noen vanlige budsjett-feller:

– ”Inntekts-optimisme”

– ”Kostnads-optimisme”

– Bevisst feilbudsjettering

• Politiske motiver

• Upopulære/hemmelige poster

• For å villede

– En del mindre, men nødvendige kostnader har en tendens til å bli helt glemt i budsjettet.





Inntekter – kontingentrefusjon

• Utbetales i juni

• Alle lokallag får 20 % av innbetalt kontingent fra medlemmene

• Førsteårskontingenten får dere 100 % av
• Flere medlemmer = mer kontingentrefusjon = mer penger som kan brukes på 

hva dere vil



Inntekter - aktivitetstilskudd

• Flere ulike temaer dere kan søke penger til

• Tilsagn størrelsesorden 2000 – 8000 kr per søknad

• Trolig aktivitetstilskudd i 2019 innen 
• Marin forsøpling

• Naturgledearrangementer

• Fuglekassesnekring

• Klima (møteplasser) 

• Oppdrett og villaks

• Rovdyr 

• Fremmede arter





Hvor kan vi søke penger ellers?

• www.tilskuddsportalen.no

• Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og 
lykkes bedre i å vinne tilskudd til dine prosjekt. Ca 150 norske 
kommuner tilbyr nå Tilskuddsportalen til ansatte og lokale lag og 
foreninger.

• Ta kontakt med kommunen, finn ut hvem man kan snakke med, og se 
om det er mulig å få til samarbeid. 

http://www.tilskuddsportalen.no/


Organisering av arbeidet

Noen tips som kan gjøre alt MYE lettere ☺

– Hold orden i papirene – Kjøp permer i går

– De eldste bilagene nederst/bakerst i permen

– Fordel arbeidet jevnt utover året. 

• Regnskapsjobben går verken enklere eller bedre om du utsetter å gjøre den til i morgen

– Vær streng med å kreve riktig dokumentasjon!

• Gjør også de andre i lokallaget ansvarlige 

– Dokumentèr rutinene og arbeidet ditt! 


