
3300 Tilskudd UiS 1 775 000                                               Nytt tilskudd fra UiS

2050 Annen egenkapital

1775000

Budsjett

5000 Kompensasjon leder 299800 Økning

5000 Kompensasjon nestledere 592600 Økning

5000 Kompensasjon KK 19 990                                               Økning

5020 Feriepenger 107088 Økning

5400 Arbeidsgiveravgift 125828 Økning

5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 15987 Økning

5950 Obligatorisk tjenestepensjon 17848 Økning

5252 Forsikring 10709 Økning
5010 Tolk 11 200                                               Økning

1201050

Daglig drift Budsjett
6700 Regnskapshonorar 40 000                                                    Uendret

6701 Revisor 25 000                                                    Uendret

6800 Kontorrekvisita 16 000                                                    Sammenslåing og økning

6810 Data 2 800                                                      Ny

Sum 83 800                                               

StOrs virksomhet Budsjett
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 25 000                                               Økning

7320 Studentvalget 36 000                                               Sammenslåing

7680 Kurs, konferanse og møtevirksomhet 50 000                                               Økning

7700 Sosiale aktiviteter 101 000                                             Sammenslåing

6840 Avis 5 000                                                  Uendret

7330 Organisasjonsseminar 50 000                                               Økning

7740 Engasjertforum og tillitsvalgtforum 38 500                                               Uendret dog øremerkede midler

7715 Arbeidsutvalget 110 250                                             Sammenslåing

7718 Studentparlamentet 68 500                                               Sammenslåing

7770 Bank og kortgebyrer 5 000                                                  Uendret

6940 Porto 100                                                     Økning

7400 Tapte kvitteringer 1500 Ny

Finansinntekter og fi Finanskostnader Budsjett

8050 Annen renteinntekt 2000 Ny

Sum daglig drift og StOr virksomhet 490 850                                              

Total driftskostnad 1 775 700                                          

Til overs 1 300                                                  

Sum lønnskostnad

Sum driftsinntekter

Lønnskostnad

Driftsinntekter

Budsjett StOr 2019/2020



Kontoplan/kontonr Forklaring til kontoplan/kontonr Kommentarer

Driftsinntekter
3300 Tilskudd UiS Økning fra fjoråret på 60.000kr 

2050 Annen egenkapital Resultatet viser at StOr går i null. 

Lønn
5000

Lønn til ansatte: Gjelder arbeidsutvalget ved leder 
og nestledere samt. kontroll og kvalitetskomiteen.

Økt lønn til KK og AU da økonomien til StOr tilsier at dette er 
mulig. KK sitt honorar er økt til en sum som gjør at de ikke 
trenger å betale skatt eller AGA. 

5020

Feriepenger med en sats på 12%

Beregnes av brutto lønn.

5400

Arbeidsgiveravgift (AGA) på 14,1%

Økt pga. økt lønn til AU.

5401
AGA av opptjente feriepenger på 14,1%

Beregnes av opptjente feriepenger.

5950

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) på 2%.

Beregnes av brutto lønn.

5252 Forsikring til ansatte, gjelder primært 
ulykkesforsikring og yrkesskade forsikring.

Ligger på 1,2% av brutto lønn.

5010 Tolk ved studentparlamentsmøter og 
organisasjonsseminar.

Økt til 11200kr. Tolketjenester er generelt kostbare og en 
krevende arbeidsoppgave. Vi ønsker motiverte tolker og at 
de får godt betalt. Utbetalt til hver tolk per 
studentparlamentsmøte blir da 1200kr og det er seks møter 
i året.  I tillegg kommer organisasjonsseminar som er to 
ganger i året. Per org.sem får tolken 2000kr. 

Daglig drift

6700 Regnskapshonorar til regnskapsfører

6701 Revisor Kostnader tilknyttet revisjon av regnskapet.

6800 Kontorrekvisita: inventar, utstyr, materiell for daglig 
drift og virksomhet. 

Slått sammen med inventar/utstyr og kontorutgifter. 
Økningen er fra tidligere budsjettpost: profiliering av StOr og 
informasjon, på 3000kr. 

6810 Data: kostnader tilknyttet nettside. Domene, 
programmering, oversetting.

Lagt til for bedre oversikt.

6900 Telefon og mobil: arbeidsutvalgets telefonregninger.
Fjernet pga. telefonen er ikke i bruk og AU får mindre 
kostnader. 

StOr virksomhet

7140 Reisekostnader: kostnader ved reise jf. 
økonomireglementet. Gjelder utlegg, tilbakeføring av 
utlegg og reisekostnader StOr påtar seg kostnaden 
for. 

StOr skal etterstrebe å få dekket utlegg på reisen eller reise 
av andre aktører. Ellers gjelder økonomireglement for utlegg 
av StOrs dekning av reiser. Her er det en økning fra fjoråret 
for å kunne ta høyde for utlegg og dekning av eventuelle 
reiser som ikke dekkes av andre.

7320 Studentvalget: Midler som går til gjennomføring av 
studentvalget. Øremerkede midler for listene til 
valgkampsstøtte: 16.000kr. Profiliering av valg for 
StOr på 20.000.

Posten er slått sammen med de opprinnelige 
budsjettpostene: profiliering av valg og valgkampsstøtte. 
Dette for å gi bedre oversikt og gjøre det lettere for 
regnskapsfører. 

7680 Kurs, konferanse og møtevirksomhet: avsatte 
midler for dekning av kurs, konferanser eller møter 
som ikke kan dekkes av andre aktører.

Tatt 12.000kr fra forrige budsjettpost: sosiale aktiviteter. Det 
er et økt behov for å kunne ha midler til å dra på kurs eller 
konferanser, men StOr skal etterstrebe å få kostnaden 
dekket. 

7700 Sosiale aktiviteter: Sosiale aktiviteter og 
arrangementer i regi av StOr eller hvor StOr er 
delaktig. Dette gjelder da stand, tilbehør og annet 
det er behov for under sosiale aktiviteter. 
Øremerkede milder til sommerfest: 30.000kr.  
Fadderuke: 13.000kr. Julebord: 15.000kr.

Postene fra fjoråret: sommerfest og fadderuke er slått 
sammen. Det er opprettet ny øremerkede midler til 
julebord. StOr har 43.000kr igjen å bruke på sosiale 
aktiviteter som en helhet, etter øremerkede midler. 

6840 Avis: abonnement på Stavanger Aftenblad og 
Rogaland Avis til Studentenes Hus.

Forblir på 5000kr da faktura for ett år er på ca. 2500kr.

7330 Organisasjonsseminar: avholdes to ganger i året. En 
gang per semester. Inkluderer leie av lokale, 
bevertning og andre kostnader tilknyttet 
organisasjonsseminar.

Tatt 10.000kr fra sosiale aktiviteter. I tillegg er denne økt 
med 20.000kr til mtp. hyttetur og org.sem på høsten. Dette 
er fordi vi resultatrapporten tilsier at vi bruker mer enn 
budsjettert på denne posten.

7740 Engasjertforum og tillitsvalgtforum: bevertning og 
andre kostnader tilknyttet engasjertforum og 
tillitsvalgtforum. Øremerkede midler for 
engasjertforum er 25500kr og tillitsvalgtforum er 
13000kr. 

Fordelingsnøkkel på 70/30 da engasjertforum har mer 
aktivitet enn tillitsvalgtforum.

7715 Arbeidsutvalget: overlapp med arbeidsutvalg, gaver 
til ansatte eller samarbeidsaktører, overtidsmat og 
andre kostnader tilknyttet arbeidsutvalget. 
Øremerkede midler på 50.000kr på profiliering av 
StOr.

Sammenslåing av tidligere budsjettposter: profiliering av 
StOr og informasjon og arbeidsutvalget. Dette er fordi 
postene overlapper hverandre i praksis. Likevel er det 
øremerkede midler til profiliering/promotering av StOr som 
kan omhandle bestilling av merch, rollups o.l.

7718 Studentparlamentet (SP): bevertning ved SP-møter 
og evt. leie av lokale. Øremerkede midler med 
listeaktivitetet på 5000kr. 

Sammenslåing med tidligere budsjettpost: listeaktivitet. De 
øremerkede midlene for listeaktivitet forblir som den er, 
selv om den ikke er rørt i år.

7770 Bank og kortgebyrer: kostnader tilknyttet bank. Som 
omkostninger bedriftsnett.

6940 Porto Var kostnad på dette i resultatregnskapet.

7400 Tapte kvitteringer

Kan forekomme tap på kvitteringer og er en kostnad StOr 
burde ta høyde for. I resultatregskapet for 2018 viste den å 
være seg tilnærmet dette beløpet. 

8050 Annen renteinntekt

Renteinntekt fra banken beregnet ut fra saldo i bank. I 
resultatregnskapet var dette på ca. 2600kr. Vi tar ikke høyde 
for lik renteinntekt i år.

Til overs Beløp som ikke er budsjettert
Beløpet er ikke av stor verdi å budsjettere og kan ses på som 
uforutsette utgifter. 

Forklaringer til kontoplan i budsjett



Statens lønnstrinn 20*
Leder Satser 299800
Feriepenger 12 % 35976
AGA 14,10 % 42272
AGA av FP 14,10 % 5960
Oblig. Tjenestepensjon 2,00 % 5996
Forsikring 1,20 % 3598

Totalkost leder:
Statens lønnstrinn 19*

Nestleder Satser 296300
Feriepenger 12 % 35556
AGA 14,10 % 41778
AGA AV FP 14,10 % 5013
Oblig. Tjenestepensjon 2,00 % 5926
Forsikring 1,20 % 3556
Totalkost lønn:
Totalkost nestledere:

År budsjettert, totalt: 2018 2019/2020 Differanse Kommentar
Lønn 286 000       299800 13 800                   Økning
Lønn nestledere 534 000       592600 58 600                   Økning
Feriepenger 83 650          107088 23 438                   Økning

AGA 133 111       125828 7 283                     

Betalte AGA for Fadder i 
fjor, derfor er den 
høyere i budsjett 2018

AGA av FP 14054 15987 1933 Økning
Obligatorisk tjenestepensjon 15 000          17848 2 848                     Økning
Forsikring 10 000          10709 709                        Økning
Sum merkostnad på lønn og sosiale kostnader: 108 611                 

388129
776259

393602

Forklaringer til lønnsutregninger for arbeidsutvalget 2019/2020

*Statens lønnstrinn: frem til 1. mai 2019 vil statens lønnstrinn for 2018 være gjeldende, her er det tatt utgangspunkt i 
hovedlønnstabell for 2018. Dette vil ikke si at StOr automatisk legger seg på statens lønnstrinnstabell, men at dette er et 
utgangspunkt for lønn for 2019/2020.
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