
Sak 13  Revidert budsjett 2021 
Vedlegg: 

• Reviderte budsjetter 2021 innstilt vedtatt av styret på SM06-20/21: 

o Innsamlingsbudsjett 

o Administrasjonsbudsjett 

o Informasjonsbudsjett  

o Totalbudsjett 

 

13. a, b, c, d Presentasjon av Revidert budsjett 2021 

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 vedtekter vedtok Styret budsjetter for 2021 på SM04-20/21. Årsmøtet 

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

SM06-20/21. 
 

Bakgrunn:  

Sekretariatet legger fram et forslag til budsjett med et resultat på kr. -2 956 697. Av disse er 550 

000 utgifter til investeringer som foretas i 2021 (jubileumsprosjekt og nye nettsider).  
  

Det er et mål å sikre en trygg, forsvarlig og forutsigbar økonomisk situasjon i SAIH. Under 

styremøtet SM07 19/20 diskuterte styret hvilke prioriteringer og grep SAIH bør ta framover 

for å sikre en bærekraftig økonomi for SAIH i et langsiktig perspektiv.  En forutsetning for å 

kunne sikre balanserte budsjetter ila tre til fem år er at vi foretar tiltak nå. Da er det viktig å 

ikke bare gjør de lettvinte kortsiktige grepene, men foretar prioriteringer og gjennomgår 

hvordan vi jobber i dag.  
  

SAIHS økonomiske situasjon  

SAIH har vært i vekst de siste årene. Kostnadene har økt raskere enn inntektene. Samtidig har 

SAIH ved utgangen av 2019 en egenkapital 23,1 millioner hvorav 151 000 er avsatt til 

utdanningsfond. Vår gode egenkapitalsituasjon har gjort det mulig for organisasjonen å 

finansiere nye satsingsområder uten et krav om at dette skal finansieres eksternt. Det gir oss 

også en mulighet til å foreta tiltak for å balansere økonomiske situasjonen uten å gjennomføre 

for harde kutt i et kortsiktig perspektiv.  
 

Inntekter overordnet  

På inntektssiden er bidragene fra studentene den desidert største og viktigste inntektskilden. 

Sammenliknet med 2019 er forventede inntekter fra tiere redusert med 900 000 kroner. Denne 

reduksjonen skyldes delvis at tre læresteder har avviklet støtten (BI, NHH og UiS) men også 

at SAIH har gjort en gjennomgang av forventede inntekter opp mot tidligere resultater, rettet 

tidligere feilføringer samt lagt til grunn en konservativ tilnærming til mulige økninger.  
  

Kostnader overordnet 

Kostnader til lønn/drift har økt siden 2017. Økningene er et resultat av at vi vokser som 

organisasjon med flere prosjekter og aktiviteter.  Sammenlikner vi budsjett 2021 med 

2020/2019 er underskuddet økende. Dette skyldes:  



− Revidering av tierbudsjettet som gir reduserte forventede inntekter. 

− Etablering av nye nettsider er lagt inn med en kostnad på kr. 500 000. 

  

Nye nettsider  

SAIH har i dag en nettsideplattform som er begrensende og oppleves som utdatert. SAIH har 

i mange år hatt kultur for å opprette prosjektsider som radiaid.com, studentsatrisk.no utenfor 

egen nettside. Det gir liten eller ingen synergi i trafikken og gjør det uoversiktlig for SAIH. 

Målet er å ikke lengre ha behov for å opprette slike sider, men at saih.no er den fleksible 

plattformen hvor kreative kampanjer og andre prosjekter kan ha sitt naturlige hjem, uten at 

det begrenser vår formidlingsevne slik det gjør per i dag.  
  

Programarbeidet 

2021 er siste året i de gjeldende avtalene med Norad, Norec og OD. Det vil da være naturlig å 

vurdere om SAIH ønsker å 1) søke på nytt hos disse, og 2) søke på nytt under andre 

forutsetninger. I 2021 skal SAIH søke ny Norad rammeavtale for fem år. I nåværende avtale 

er det en egenandel på 18%, mens minimum er 10 %. Et av flere viktige spørsmål i forbindelse 

med søknad til rammeavtale fra 2022 er hvorvidt dette nivået skal opprettholdes. 
  

Innsamlingsarbeid 

Tierordningen er en økonomisk bærebjelke og det er viktig å følge opp tierarbeidet 

systematisk. Samtidig som det er viktig å opprettholde tierordningen har SAIH behov for flere 

bein å stå på. Det vil i 2021 bli et systematisk fokus på å skaffe flere inntektskilder.  
 

 

13.e  Debatt 

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

spørsmål før det åpnes for debatt.  

 

13.f Votering 

 

Forslag til vedtak:  

1. Årsmøtet vedtar revidert innsamlingsbudsjett for 2021 

2. Årsmøtet vedtar revidert administrasjonsbudsjett for 2021 

3. Årsmøtet vedtar revidert informasjonsbudsjett for 2021 

4. Årsmøtet vedtar revidert totalbudsjett for 2021 

 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på samtlige forslag til vedtak.  
 


