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Budsjett 2020 Vestfold og Telemark SV – 
kommentarer 

Inntekter 
Siden vi nå er inne i en ny periode etter kommune og fylkestingsvalget vil den offentlige støtta bli 

justert som følge av valgresultatet. Etter våre beregninger vil det gode valgresultatet medføre en god 

økning også av den offentlige støtta. Fylkeslaget får også fylkeskommunal støtte, denne er med i det 

budsjetterte beløpet på post 3300 Offentlig støtte. 

De fleste av de øvrige inntektsposter er budsjettert med erfaringstall fra 2019. Det er budsjettert 

med en overføring fra organisasjonsfondet sentralt – dette må søkes om og sentralt må godkjenne 

aktiviteten det søkes om støtte til. 

Det er gjort avtale med fylkestingsgruppa at de viderefører avtalen fra tidligere om at de kjøper 

tjenester fra fylkeslaget, denne posten er uendra. 

 

Partiskatt Etter at den nye fylkestingsgruppa var etablert hadde distriktssekretær samtaler med de 

tre faste representantene og de to første vararepresentantene. Innkreving av partiskatt må sees i 

sammenheng med den enkeltes utbetalinger av honorar/godtgjøring og evt. trekk i lønn/pensjon. 

Det er gjort individuelle avtaler utifra dette, disse skal revurderes i juni 2020 når vi har gjort noen 

erfaringer om den faktiske situasjonen. 

Etter denne gjennomgangen var det klart at budsjettert partiskatt ville bli på samme nivå som 

tidligere periode. Etter fylkesstyrets behandling har gruppeleder i fylkestingsgruppa, Ådne Naper tatt 

kontakt og orientert at han ønsker å øke sin innbetaling av partiskatt betraktelig. Ådne Naper som 

fylkespartiets eneste politiker på heltid, betaler nå 10% av bruttoinntekt fra fylkeskommunen.  

Denne økningen er nå lagt inn i forslag til budsjett. Partiskatt for 2020 blir da totalt kr. 107.200,- 

 

Utgifter 
Det er en ny post/endring; Overføring til sentralt for fylkeslagets andel av kostnaden ved ansatt 

sekretærressurs er flytta fra 5005 til 6201 Overføring til sentralt – andel sekr.ressurs. Dette er gjort 

etter avtale med revisor da kontogruppen 5xxx skal brukes til lønnsutbetalinger, noe dette ikke er. 

 

Det er foreslått et beløp på posten 5010 Refusjon lønn. Fylkesstyret ønsker at det skal være en 

mulighet for å gi fylkesleder refusjon for tapt arbeidsfortjeneste dersom organisatorisk aktivitet 

utløser behov for det. Vurdering av størrelsen på beløpet på denne posten er gjort i samråd med 

fylkesleder. 

 

Post 6211 Overf. til sentralt – faste møter & tekn.tjenester er også en ny post. Denne erstatter bl.a. 

tidligere føring på 6875 – Faste styrer og utvalg SV sentralt. Dette for å synliggjøre overføringer 

mellom partiledd, ref. tidligere orientering om pålegg fra partilovrevisjonen. 
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Postene for felleskostnader ved kontorhold i Skien og Tønsberg er nå mer sammenlignbare i forhold 

til bruttoføring ref. kommentarer for regnskap 2019. Disse konti er for 2020 budsjettert videreført 

stort sett på samme nivå som i 2019. Fylkesstyret skal vurdere kontorsituasjonen og om en skal 

videreføre ordningen med to lokaler. Fylkeslaget er i kontakt med lokallaga i Skien og Tønsberg om 

dette, det vil komme en avklaring i løpet av våren 2020. 

 

Posten 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. er økt fordi det er behov for flere avisabonnement for hele 

fylket. Det er inngått digitale abonnement for de aktuelle aviser. 

 

Andre poster som er budsjettert med økning er relatert til ambisjonene i Arbeidsplan 2020 om økt 

organisatorisk aktivitet i fylkeslaget.  

Post 6865 Kurs og seminar – her er det en forutsetning at vi får godkjent støtte fra 

organisasjonsfondet og samarbeid med fylkestingsgruppa for en to-dagers samling etter sommeren. 

Også eventuelle dagsseminar utenom representantskapet ligger under denne posten. 

Post 6870 Representantskapet – her er det budsjettert omtrent på samme nivå som tidligere år, 

bortsett fra unntaket i 2019, ref. kommentarer til regnskap 2019. 

Og det er budsjettert 

Post 6871 Nominasjonsmøtet – fylkesstyrets forslag tar høyde for at det blir avholdt 

nominasjonsmøte høsten 2020. 

 

Resultat 
Forslag til budsjett 2020 gir et overskudd på kr. 237.200  

Fylkesstyret mener det er viktig å legge til rette for økt aktivitet i 2020, samtidig som et overskudd i 

et mellomvalgår er også viktig, dette gjør oss økonomisk bedre forberedt til valgkampen 2021. 

Hvordan et eventuelt overskudd skal fordeles på de to valgkretsene i 2021 blir opp til årsmøtet 2021 

å avgjøre. 

 


