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Kommentarer til Sak 5/22 - Regnskap VTSV 2021 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 

foretak. 

VTSV Fylkeslaget er ikke skattepliktig etter skattelovens & 2-32. 

Resultatregnskapet er vist som innhentet fra regnskapsprogram. Balanse er satt opp med 

sammenlignet balanse fra 2020. Uspesifisert differanse til observasjon i balansen under 

kortsiktig gjeld kr.1.120. Dette vedrører differanse i forbindelse med overgang nytt 

regnskapssystem og uspesifisert differanse fra 2020. Ingen vesentlig differanse og vil bli 

registrert / postert i 2022. 

Bankkonti per.31.12.                                2021                2020 

Regningskonto 2610.18.33606               3.440              37.910 

Kapitalkonto 2610.18.33622               151.263            974.345 

 

Om regnskapsprogram og enkelte poster i regnskapet 

Våren 2021 endret vi regnskapsprogram og gikk over til et skybasert system, 24seven. Det 

var til dels store utfordringer med å få systemet tilpasset VTSV sitt behov. Pr. årsskiftet 

2021/2022 regner vi med å ha fått tilpassa systemet relativt tilfredsstillende. 

Fylkesstyret har kontinuerlig vært oppdatert på status, både praktisk og økonomisk. 

Valgkampgruppene fikk også kontinuerlig oppdatering på status for sitt forbruk i forhold til 

tildelt budsjett og ekstra bevilgninger, så lagt det lot seg gjøre på det tidspunkt. 

Av praktiske årsaker er alle valgkamputgiftene ført på samme avdeling som øvrig drift. 

Kostnadene for valgkretsene er også ført som egne «prosjekt» og det kan hendes ut 

rapporter på dette.  

For rapporten til fylkesårsmøtet medfører dette at kolonnen «Budsjett 2021» ikke viser 

budsjettdetaljene for valgkretsene, men for øvrig drift. Post 6805 «Til stortingsvalgkamp 

2021» er som kjent en samlepost, og i regnskapet 2021 er da disse kostnadene fordelt på 

enkeltposter utifra type kostnad. 

Resultat 

Regnskapet viser et resultat på ca. 23.000 mer i underskudd enn budsjettert – totalt 

underskudd kr. 430.641,-. Underskuddet skyldes, som planlagt, kostnader ved valgkamp. 

Fylkesstyret innstiller på at dette godkjennes, og dekkes inn av fylkeslagets oppsparte kapital. 

  



Sak 5/22 Regnskap 2021 og balanse 31.12.21 
 

Sak 8/22 Budsjett 2022 

vestfoldogtelemark@sv.no | sv.no/vestfold-og-telemark 2 

 

 

 
Kommentarer til sak 8/22 - Budsjett 2022 VTSV 

I forslag til budsjett 2022 er det lagt opp til et resultat på kr. 105.132,- i overskudd. Dette er å 

anbefale i og med at det er et mellomvalgår. 

På inntektssiden er det ikke lenger aktuelt å dele felleskostnader med lokallag. 

Fylkeskommunen har endret sine rutiner for partitilskudd, sånn at det som tidligere var 

fylkeskommunalt tilskudd, nå kommer som en overføring fra fylkestingsgruppa, og må 

regnskapsføres som det. 

Det er en del faste utgiftsposter som løper uansett, men fylkesstyret ønsker å prioritere å 

legge opp til en god organisatorisk aktivitet med bl.a. to fysiske samlinger for 

representantskapet, og en samling høsten 2022 som tar høyde både for nominasjonsmøte(r) 

og for de nødvendige prosesser om det blir aktuelt å splitte fylkeslaget. 

 


