
Natur og Ungdoms regnskap 2021 

Her følger regnskapet til Natur og Ungdom for 2021.  
Landsmøtet skal godkjenne regnskapet og vedta disponering av resultatet. 

 

Aktivitetsregnskapet: 
Et aktivitetsregnskap er et regnskapsoppsett som viser hvor mye vi «satser på feltet». Driftskostnader 

som husleie og strøm fordeles ut over de ulike linjene på kostnadssiden, etter hvor mange årsverk vi har 

på feltet. Kort sagt: Et høyt tall på en linje betyr at vi har satset mye på dette. 

På de neste sidene følger aktivitetsregnskapet med forklaringer til hver regnskapspost om hva pengene 

i 2021 har gått til.  

Resultatet: 
Landsmøtet 2021 vedtok et budsjett for 2021 med negativt resultat på 600.000 kroner, men dersom man 

fikk mer tilskudd skulle man redusere utgiftene. Grunnen til vedtaket om negativt resultat var fordi man 

trodde korona skulle bli ferdig, og da foreslo man å ta midler fra egenkapitalen til å satse på å bygge 

opp organisasjonen. Ved revidering av budsjettet ble dette underskuddet minket til 432 301 kroner 

grunnet, grunnet avlysning av ØYA-samarbeidet i 2021. Vi fikk senere kompensert for tap av 

Øyafestival-inntekter. 

Regnskapet for 2021 endte med et positivt resultat på 1 017 337 kroner, altså et betydelig overskudd. 

Denne store differansen mellom budsjett og resultat i regnskap skyldes en rekke uforutsette innsparinger 

og økte inntekter. Noen av de viktigste grunnene er at det var vanskelig å gjennomføre vanlig aktivitet 

i like stor skala som NU har pleid å arrangere. Selv om de fleste seminarene ble arrangert, var det færre 

deltakere som førte til færre kostander. Andre grunner for å forklare overskuddet er økte inntekter i 
momskompensasjon, der regjeringen vedtok høsten 2021 å øke potten. I tillegg har NU fått økt ekstern 

finansiering til faggruppearbeid, gaver og økt annonseinntekter. 

Av uforutsette innsparinger er noe av det viktigste at vi sparte rundt 150.000 kroner på å trykke færre 

PUTSJ, samt grunnet færre reiser i løpet av årer og reduksjon av årsverk mot slutten av 2021. Det ble 
også brukt mindre på medlemsarbeid, blant annet i forbindelse med færre innkjøp av vervepremier og 
færre sponsa verve-innlegg på Facebook.  

 
Forslag til vedtak: 

Overskuddet på 1 017 337 kroner disponeres slik: 
 

1. Kr. 7 307 settes i Reservefondet.  
Retningslinjer for Fond anbefaler at renter fra Reservefondet tilfaller fondet.  
 

2. Kr. 1 010 030 settes i Egenkapital med egenpålagte restriksjoner.  
Midler som settes av til å kunne brukes på nytt kontor dersom dette blir aktuelt når leieavtalen 

for dagens kontor går ut i desember 2024.  
 

3. Landsmøtet godkjenner Natur og Ungdoms regnskap for 2021.  

 


