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Vedtakssak 

 

Sakspresentasjon 

Generalforsamlingen skal behandle forslag til revidert budsjett for inneværende år. 

 

Arbeid 

Underveis i budsjettåret vil grunnlaget vi opererer i, kunne endre seg. Det kan oppstå utfordringer som 

vi ikke så i budsjettprosessen, og det er derfor viktig og justere seg. Vi er over halvveis i budsjettåret 

og formelt skal Generalforsamlingen vedta revidert budsjett.  

 

Budsjettåret 2020 avviker meget fra et normalt år og ANSA står ovenfor en uviss fremtid som sterkt 

styres av eksterne faktorer. Hovedstyret besluttet derfor på hovedstyremøte nr. 5 og utsette 

utsendelse av revidert budsjett til senest 10. juli. Grunnlaget for dette var at usikkerheten i 

internasjonal grensepolitikk gjorde det umulig å lage et revidert budsjett på gjeldende tidspunkt. 

Kontrollkomiteen støttet forslaget. 

 

Årets reviderte budsjett presenterer et stort inntektstap forbundet med postene; salgsinntekter, 

medlemskontingent og bedriftstilskudd. Dette skyldes i all hovedsak at det høsten 2020 forventes en 

halvering av medlemmer mot samme tid 2019 grunnet streng grensepolitikk og avlysning av utveksling 

ved norske studiesteder. Dette har direkte innvirkning på salg av forsikring så vell som 

markedsinntekter. Dette kommer frem i notene nedenfor. 

 

Det presenteres et avvik i driftsinntekter på kr. 3 123 952,-. Da ANSA må belage seg på at 2021 blir et 

meget tøft økonomisk år, samtidig som det er planlagt et større digitalt prosjekt, er tilnærmingen for 

revidert budsjett 2020 å presentere et null resultat. Det er derfor gjennomført kutt på kr. 2 436  688,- i 

reviderte driftskostnader. Dette gir et resultat i revidert budsjett på kr 34 092,- 

 

Dette betyr at det i 2020 ikke vil overføres kr. 200 000,- til brannfond i balanseregnskapet som 

opprinnelig besluttet i opprinnelig budsjett på hovedstyremøte nr 3. 

 



 
Noter 

Revidert budsjett ettersendes alle delegater på Generalforsamlingen 2020 senest den 10. juli. 

 

1. Salgsinntekter 

a. 1 av opprinnelig 2 karrieredager er avlyst. 

b. Salg av digitale annonser og markedsføring har gått ned på grunn av kutt i bedrifters 

markedsbudsjett grunnet covid-19. 

2. Organisasjonsmessige inntekter 

a. Salg av medlemskap har vært lavt siden april og det forventes halvert høsten 2020.  

b. Tilskuddet fra KD/DIKU var ikke indeksregulert i år, som normalt. Dette gir et avvik på 

ca. kr. 350 000,- 

c. Særskilt tilskudd presenterer et avvik på kr. 150 000,- på grunn av at tilskuddet fra 

Helsedirektoratet gjelder fra Mars måned. 

3. Andre driftsinntekter 

a. Avvik i årlig fornyelse av ANSA Forsikring samt at snittpremien blir lavere grunnet færre 

studenter i kategoriene «USA» og Verden». Avviket er på ca. kr. 600 000,- 

b. Lavere omsetning partneravtaler da ANSA tidlig i år var nødt til å kutte 

dobbelmedlemskap med ulike Akademikerforeninger grunnet konkurranse og inntog på 

forsikring for utenlandsstudenter 

c. I og med at det ikke avholdes TOEFL tester grunnet Covid-19 er posten «andre 

driftsinntekter» justert til kr. 120 000,- 

 

4. Personalkostnader  

a. 2 ansatte er i skrivende stund i fødselsperm. ANSA får refusjon fra NAV for dette 

Næringslivskontakten vil ikke erstattes i permisjonen og oppgaver deles i 

administrasjonen som et ledd i å forsøke bespare utgifter og sikre inntekter. ANSA går 

derfor ned fra 12 til 11 fast ansatte ut 2020 

b. Regjeringen besluttet å redusere arbeidsgiveravgift. Det betyr at ANSA skal betale 10,1 

% i arbeidsgiver avgift og ikke 14,1% som er opprinnelig. I tillegg vil også refusjon fra 

NAV fører til mindre arbeidsgiveravgift.  

c. Med ansatte på hjemmekontor synker kostnad forbundet med kantine. 

Revidert Budsjett 2020 Budsjett 2020
INNTEKTER

Salgsinntekter 500 000 1 200 000

Medlemskontingent 2 900 000 4 050 000

Bedriftstilskudd 960 000 1 630 000

MVA-refusjon 800 000 780 000

LNU-støtte 1 400 000 1 400 000

Andre driftsinntekter 110 000 230 000

Statstilskudd DIKU 9 832 000 10 185 952

Statstilskudd særskilt tilskudd 2 050 000 2 200 000

Sum driftinntekter 18 552 000 21 675 952

KOSTNADER

Varekostnad 170 000 185 000

Lønn og honorarer 6 727 412 7 261 335

Arbeidsgiveravgift 889 413 993 661

Andre personalkostnader 761 600 846 600

Kostnader lokaler 1 368 483 1 384 000

Diverse tjenester 1 504 500 1 654 500

Telefon, porto og kontorrekvisita 347 000 352 000

Reise- og møtekostnader 551 500 1 099 500

Drift av landene 3 490 000 3 865 000

Andre driftskostnader 2 755 000 3 360 000

Finansresultat -47 000 -47 000

Sum drift- og finanskostnader 18 517 908 20 954 596

Resultat 34 092 721 356



d. Ved signert utvidelse av Generalsekretærs åremålsperiode ble åremålsbonus revidert. 

Den utbetales nå ut hvert kalenderår. Summen er ikke endret. 

5. Kostnad lokaler 

a. Husleie går ned i 2020, grunnet flytting mindre lokaler. 

b. På grunn av flytting og oppussing av det nye lokaler. Dette var egentlig planlagt 

kostnadsført q4 2019 og kommer frem i årsresultatet 2019.  

6. Diverse tjenester 

a. Posten IT- utvikling vil reduseres med 100 000,-  

7. Reise og møtekostnader  

a. Reduserer all reise og møtekostnader 

8. Drift av land 

a. Underforbruk i goodwill støtte våren 2020 

b. Lavere forbruk Generalforsmaling 2020 som skyldes antall deltakere 

c. Lavere forbruk Karrieredag 

9. Andre driftskostnader 

a. Markedsbudsjett kraftig redusert for å minke underskuddet.  

b. Prosjektkostnader er lavere grunnet endring i note 2c og 3c 

 

Vedlegg til saken 

- 3.4 Revidert Budsjett 2020 

 

 

Forslag til vedtak 

- Generalforsamlingen vedtar å godkjenne foreslått revidert budsjett. 


