Kommentarer – forslag til budsjett 2021 VTSV
Inntekter
Alle inntektsposter er budsjettert ut i fra erfaringstall fra 2020, og et par poster er justert i
forhold til at det ikke er aktuelt i 2021 (som for eksempel lokallaga sin andel av kostnader for
fylkesårsmøtet).
Totalt budsjettert inntekter for VTSV er 1.110.000,-

Utgifter
De aller fleste driftskostnader er budsjettert på samme nivå som i 2020. Utenom valgkamp er
det noen poster som kan kommenteres.
Post 6810 – Data/EDB-kostnad.
Her ligger det i 2021 en stor ekstrakostnad relatert til at fylkeslaget skal gå over til et nytt
(skybasert) regnskapssystem, og overføring/innføring til dette medfører noe ekstra kostnader.
Noe av disse ekstra kostnadene deler vi med Agder SV – i og med at distriktssekretær er
regnskapsfører for Agder SV.
Fra 2022 vil den årlige kostnaden for VTSV ligge på omtrent kr. 7.000,-.
Post 6865 Kurs og seminar mm.
Fylkesstyret ønsker å holde en fysisk samling for hele fylkeslaget, etter valget - i
september/oktober 2021.
Post 6869 Fylkesårsmøtet
I og med digital samling blir kostnaden med samlingen vesentlig lavere enn en fysisk samling.
Men dette gjenspeiler seg i inntektspost 3203 «Overføring fra andre partiledd – Årsmøtet»
som er budsjettert i 0.
Post 6950 Aktivitetsfond lokallag og 6970 Støtte til Vestfold og Telemark SU
Fylkesstyret ønsker å videreføre muligheten for å støtte lokallag som har lav økonomi eller er
nyetablert, og støtte ungdomsorganisasjonen med samme beløp som i 2020.
Post 6872 Landsmøtet
Her er budsjettert med at landsmøtet blir gjennomført som en fysisk samling, med de 7
delegater og 1 observatør, som fylkeslaget er tildelt. Dersom det blir en digital samling vil
kostnaden bli noe lavere.
Post 6805 Til stortingsvalgkamp 2021
Her er budsjettert en overføring til begge valgkampgruppene på totalt kr. 600.000,-, altså kr.
300.000,- på hver valgkrets.
Det vil være den enkelte valgkampgruppe som disponerer sin budsjettramme – både til
frikjøp, materiell, distribusjon, annonsering og samlinger. En anslått ramme for valgkretsene
er vedlagt – til orientering.
Utgangspunktet for de kr. 600.000,- er kr. 220.000,- fra de to tidligere fylkeslaga i 2018, kr.
200.000,- foreslått disponering av overskudd 2020 og kr. 180.000,- av regnskapet for 2021.

Resultat 2021
Forslag budsjett 2021 gir et underskudd på kr. 407.750,-. Dette foreslås som forklart tatt av
oppspart kapital.
Fylkeslaget vil fremdeles ha en trygg økonomi for god aktivitet i organisasjonen.
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