
 

 

 

Forslag til budsjett 2015 (noter) 
 
Generelt og innledende til budsjettet for 2015 

 
CISV Norge har en delvis sunn økonomi. Vi har over mange år spart opp midler 

som ligger i fond og på andre bankkonti. Midlene er investert i lavrisiko-kapital 
som en frivillig organisasjon bør. Driften til CISV Norge har derimot over flere år 
gått i underskudd. Dette ser vi på som uheldig da underskuddet hovedssakelig 

ikke skyldes langsiktige investeringer som vi forventer vil ha gevinster for 
organisasjonen i fremtiden, men vanlig drift. Årets budsjett søker å redusere 

dette underskuddet.  
 
I tillegg gjør tvungne egenkapitaldisponeringer CISV Norges økonomi kanskje 

unødvendig rigid, altså overføringer av midler fra fri egenkapital til bunden 
egenkapital. Dette gjør at underskudd regnskapsmessig alltid dekkes av fri 

egenkapital og gir Sentralstyret og CISV Norge mindre handlingsrom til å støtte 
prosjekter og tiltak som anses som lønnsomt (uten at tiltakene er særskilte nok 
til å dekkes av mandatet til noen av fondene våre). Nøkkelendringer i dette 

budsjettet er også Global Conference, økning i prisene for å dekke ledertrening, 
ekstrasatsninger fra komiteer og Høstmøte for 2015. Budsjettet ligger opp til et 

underskudd på årsresultatet på rundt 37 000 kroner (før kapitaldisponeringer). 
Rundt 50 000 kroner av dette skyldes ekstraordinære tiltak fra komiteplanene. 

 
Noter (innledende i bold en stikkordsmessig forklaring som skal utdype 
den substansielle endringer i budsjettet): 

1) Inntektsøkende: Fjerne «rabatt» hos JC’er på barneleir (dvs. øke deres pris 

med 222,-).  

2) Teknisk Endring:/Realjustering: Legge inn inntekt og kostnad på 85 000 i 

medlemskontingent hos Sentralt. Dette for å gjøre tallene mer realistiske i forhold 

til regnskapstall (teknisk endring).  

3) Kostnadsbesparende: Redusere «håndtering effekter» med 10 000 

(Sentralstyret ønsker å redusere CISV O&As lønn for hjelp med effekter da denne 

er svært høy relativ til arbeidstid) 

4) Omdisponering av midler: Sette pott på Global Conference til 120 000 

(sentralt) og fjerne pott for Høstmøte (utenom de obligatoriske kursene; RSM, 

Leir-Kick off og Risk Management). 

5) Kostnadsbesparende: Forslag på IJBC, EJBM, RTF med lavere summer enn 

tidligere. 

6) Inntektsøkende/Realjustering: Økt ledertreningsandelen på pris med 250 kr 

(oversikt variabler) på barneleir, step-up, interchange og youth meeting. Dette for 

å gjøre at mer av den reelle kostnaden med ledertrening dekkes i prisene. 

7) Inntektsøkende/Realjustering: Økt delegattreningsinntekt for seminarleir med 

250 kr og på Step-Up med 150 (oversikt variabler). Samme årsak 

8) Inntektsøkende/Realjustering: Økt ledertreningsinntekt for JC på 100 kr 

(oversikt variabler). Samme årsak. 

9) Realjustering: Lagt inn SUDT som kostnad på Step-Up  

10) Realjustering: Justert kostnader for reise i Sentralstyret opp (årsak; medlemmer 

er bosatt i Vadsø og Brussel). 

11) Realjustering: Lagt inn feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjonssparing for 

prosjektkoordinator/informasjonsmedarbeider 



 

 

 

 

12) Teknisk Endring: Lagt inn prosjektoverføringer på sentral 

13) Realjustering: Kuttet støtte fra Aktiv Ungdom til Interchange da denne ikke ses 

ut til å fås. 

14) Kostnadsøkende: Økt kostnad for regnskap/revisor til 200 000 (noe dyrere enn 

den vi har nå, men antagelsen er at denne løsningen vil være billigere i drift på 

lengre sikt) 

15) Kostnadsøkende: Økt drift nettsider til 20000. «Managed server» som gjør at 

dersom nedetid vil selskapet som drifter nettsidene fikse dette. Høyt antall 

besøkende på nettsidene, viktig å holde oppe kapasitet. 

16) Økt varekjøp: Innkjøp effekter som normalt, men også for Global Conference. 

17) Realjustering: Økt Høstmøtekostnadene på sentral til 100 000 for å bedre 

representere reell kostnad 

18) Teknisk Endring: Tatt vekk overføring fra LNU Ungdom til sentralt (grunnet 

usikkerhet om vi får pengene). Dette er en teknisk endring for å ikke budsjettere 

med midler på sentral som vi kanskje ikke får. 

19) Teknisk Endring: Lagt inn prosjektene på inntekter og utgifter i hovedbudsjettet. 

20) Kostnadsøkende/Realjustering: Økt lønn daglig leder med inflasjonsindeksen 

(2,5 prosent) 

21) Realjustering: Økt Nasjonal Grunnstøtte til 950 000 (grunnet sannsynligvis flere 

medlemmer) 

22) Realjustering: Økt momskompensasjon fra 450 000 til 475 000 (høyere utgifter) 

23) Kostnadsøkende: Lagt inn komiteplanene. OBS! Over 50 000 i ekstraordinære 

kostnader. Viktig at RSM tar stilling til om dette er noe vi ønsker. Særlig er punkt 

om ønske å lage bok som skal deles ut til deltagere (av Informasjonskomiteen). 

30 000 til trykking av denne. Annet er særlige budsjetteringer fra komittene om 

at CISV Norge øremerker midler for at kandidater de ønsker får dra på RTF 

24) Inntektsøkende: Økt prisen på Interchange til 2300 (fra 2150) for å få LIC på 

STAS. 

25) Kostnadsøkende: Økte avgifter fra CISV International (“the daily rate for 

programme participation fees has increased slightly to £11.91, which represents a 

3% inflationary increase from this year”). 

 
 

Til eventuelt 

 Obligatorisk internasjonal forsikring pålydende mellom 22 og 26 pund. Forslaget 

til Sentralstyret er at dersom dette blir vedtatt internasjonalt så gis Sentralstyret fullmakt 

til å legge på denne kostnaden i avgift per delegat. (På den måten vil ikke kostnaden 

påløpe CISV Norge men deltakerne). Sannsynligvis blir dette en billigere løsning da 

deltakere uansett må ha forsikring (her får de en god kvantumsrabatt). 

 Det vil vurderes å fremmes ønske fra Sentralstyret på Landsmøte endringer i 

Infofile (D-41) omhandlende egenkapitaldisponeringene til CISV Norge.  
 


