
Sak 14  Revidert budsjett 2018 
Vedlegg: 

 Reviderte budsjetter 2018 vedtatt av styret på SM05-17/18: 

o Innsamlingsbudsjett 

o Administrasjonsbudsjett 

o Informasjonsbudsjett  

o Totalbudsjett 

 

 

14. a, b, c, d Presentasjon av Revidert budsjett 2017 

Budsjettet er et av de viktigste styringsdokumentene i SAIH, og legger rammene for hva 

organisasjonen skal prioritere å gjennomføre i løpet av neste år – og hva som ikke skal 

prioriteres.  

 

I henhold til gjeldende statutter vedtok Styret budsjetter for 2018 på SM02-17/18. Årsmøtet 

skal vedta reviderte budsjetter. I forkant av Årsmøtet har Styret innstilt på revidert budsjett. 

 

Budsjettene som fremlegges består av 

 Totalbudsjettet som består av a) Aktivitetsbudsjett og b) budsjett innsamlete midler.  

Aktivitetsbudsjettet viser alle inntekter for 2018, og hvordan de er planlagt brukt på 

programvirksomheten (bistandsarbeidet), informasjon, innsamling og 

administrasjon.  

 Innsamlingsbudsjettet viser hvor mye vi budsjetterer med fra tierinnsamlingene og 

bidrag fra akademikere og den ferske støttespillerordningen i 2018. 

 Administrasjonsbudsjettet viser kostnadene ved å drive kontoret i Oslo, der de 

største utgiftene er lønn, husleie, forsikringer og andre driftskostnader. 

 Informasjonsbudsjettet viser kostnader med å drive informasjonsarbeid og politisk 

påvirkningsarbeid i Norge. Her finner dere blant annet årlig kampanje, nettsider osv. 

SAIHs økonomi fortsetter å styrke seg. Fra 2018 går SAIH inn en ny avtaleperiode med 

Norad om støtte til bistandsarbeidet. Støtten øker fra ca 30,8 mill i 2017 til ca 34,3 mill i 2018. 

Inntektene fra tierinnsamlingene øker, som følge av at flere campuser deltar (som følge av 

sammenslåinger og enkelte nye ordninger) og vedtatte økninger av innbetalingene pr 

student.  

 

Totalt vil SAIH med dette budsjettet gå med et overskudd i 2018 med kr 797,893.  

 

Styret oppfordrer Årsmøtet til å se på budsjettet helhetlig og vurdere om foreslått revidert 

budsjett svarer på hva medlemmene ønsker at SAIH skal oppnå i den kommende perioden. 

 

 Dersom det er behov for oppklaringer så ta gjerne kontakt med styreleder Beathe Øgård  

(leder@saih.no) eller daglig leder Milena Tevanovic (mt@saih.no) i forkant av årsmøtet.  
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Totalbudsjettet 

Totalbudsjettet består nå av to deler; Aktivitetsbudsjett og Budsjett innsamlete midler. Dette er 

samme måte som regnskapet er satt opp det. Dermed blir det lettere å sammenligne år for år. 

Samtidig har noen kostnader til programvirksomheten vært ført som administrasjons-

kostnader. Dette er endret fra budsjett 2018. de samme endringene er gjort for budsjett 2017 

og regnskap 2016, for å gjøre det mulig å sammenligne budsjett 2018 med de to foregående 

årene. Endringen gir et riktigere bilde av hva pengene brukes til.  

 

Ved utgangen av 2016 hadde SAIH en egenkapital på 18,7 mill (se sak om regnskap 2016). 

Sammen med gode egne inntekter gir dette SAIH en trygg og sikker økonomi, med et godt 

handlingsrom.  

 

Innsamlingsbudsjettet 

Budsjettet består av to sider; et oppsummert budsjett som viser alle inntekter og kostnader 

forbundet med innsamlingen, og en detaljert oversikt over forventet tierinnbetalinger fra 

utdanningsinstitusjonene.  

Tierne fortsetter å øke i forhold til tidligere år. Dette skyldes tett oppfølging av lærestedene, 

noe som blant annet har medført at tierbeløpet er økt ved flere læresteder. Samtidig har 

fusjoner ført til at flere studenter betaler tiere.  

 

Det har over flere år vært jobbet med å øke bidraget fra akademikerne og andre støtte-

spillere, blant annet med mulighet for støtte over sms og avtalegiro. I 2018 begynner et enda 

mer aktivt innsamlingsarbeid, og kostnadene med dette ser man i innsamlingsbudsjettet. Det 

vil gå noe tid før innsatsen gir god uttelling i inntektene. SAIH har svært lave kostnader med 

innsamling, bare 0,34% av innsamlete midler brukes til innsamlingsarbeidet.  

 

Administrasjonsbudsjettet 

Administrasjonsbudsjettet til SAIH skal dekke drift av organisasjonen. De fleste kostnadene 

her går til lønn, husleie og faste avtaler med nettleverandører og liknende. SAIH har normalt 

et nøkternt forbruk på administrasjon, og budsjettforslaget for 2018 følger den same linjen. 

 

Som nevnt under Totalbudsjettet er noen kostnader som tidligere ble ført på administrasjon nå 

ført på program. Tallene fra 2016 og 2017 er omarbeidet sånn at tallene for de tre årene er 

sammenlignbare.  

 

Informasjonsbudsjettet 

Informasjonsbudsjettet for 2018 er svært likt til 2017. Det skyldes at SAIH sin avtale med 

Norad for årene 2017-2019 gir samme årlige støtte med i utgangspunktet de samme 

aktivitetene hvert år. I 2018 budsjettet er posten med RadiAid prisutdelingen tatt bort, mens 

kampanjen er tilsvarende styrket. 

 

Kostnadene er fordelt på 3 tiltak som er Norad støttet, og egne kostnader til informasjons-

arbeid og profilering som ikke dekkes av Norad avtalen.  

 

 

 

 



14.e  Debatt 

Det reviderte budsjettet vil bli presentert for Årsmøtet. Det settes av tid til oppklarende 

spørsmål før det åpnes for debatt.  

 

14.f Votering 

 

Forslag til vedtak:  

1. Årsmøtet vedtar revidert innsamlingsbudsjett for 2018 

2. Årsmøtet vedtar revidert administrasjonsbudsjett for 2018 

3. Årsmøtet vedtar revidert informasjonsbudsjett for 2018 

4. Årsmøtet vedtar revidert totalbudsjett (Aktivitetsbudsjett og Budsjett innsamlete midler) for 

2018 

 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på samtlige forslag til vedtak.  

 


