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SAK 19-22/23 Studentparlamentets budsjett 22/23 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Møte: SPM1 
Ansvarlig: Leder/arbeidsutvalget 
Sakstype: Vedtak 

 
 

Studentparlamentet skal vedta hvordan organisasjonens midler skal disponeres. Budsjettet er 1 
adskilt fra semesteravgiftsmidlene med Studentparlamentets prosess og innstilling på hvordan 2 
de skal disponeres. 3 
 4 
Leder har sammen med organisasjonskonsulent og økonomikonsulent i Samskipnaden 5 
arbeidet med nye føringer for budsjettering og regnskapsføring, som har ledet til forslag til 6 
budsjett for 2022/2023.  7 
 8 
UiT opererer med et regnskapsår som følger kalenderåret, mens Studentparlamentet operer 9 
med et regnskapsår fra juli til juni for å følge perioden til Studentparlamentet. Tilskuddet fra 10 
UiT gis per kalenderår, men deles opp i to like terminer. Tilskuddet for 2023 er basert på 11 
tidligere års tilskudd av full søkersum. 12 
 13 
Budsjettet legger opp til et mindreforbruk for perioden på kr. 106 734. Studentparlamentet 14 
oppmuntres til å gjennom perioden komme med forslag til prosjekter og strategiske satsninger 15 
som kan ta del i budsjettet under revidering av dette. 16 
 17 
Studentparlamentet har gått over til et nytt regnskapssystem, som gjør at de tidligere postene 18 
brukt i Studentparlamentets budsjetter, ikke lengre kan benyttes. Budsjetter for Campusting er 19 
ikke ført inn i Studentparlamentets budsjetter, da disse ikke faller under Studentparlamentets 20 
myndighet. Det samme gjelder prosjektet Ansvarsfull, som administreres gjennom 21 
Samskipnaden. 22 
 23 
Korrigeringer 07.09.22: 24 
 25 
I et tidligere utsendt saksdokument, summerte ikke postene under Andre driftskostnader seg 26 
til korrekt beløp. Dette er nå korrigert, slik at riktig sum nå står oppført. 27 
 28 
Studentparlamentet mottar driftsmidler fra UiT for godtgjøring av ledere av Campusting. 29 
Disse midlene er ikke øremerket. Det er praksis at disse honoreres tilsvarende et AU-medlem 30 
for 10,5 måneder. Dette er budsjettert under post 7992 Tilskudd fra lag og foreninger. 31 
 32 
Det er ønskelig at det ved budsjettinnspill for 2024 leveres egne budsjettinnspill fra 33 
Campustingene som også inkluderer godtgjørelse av deres tillitsvalgte. Campustingene og 34 
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Studentparlamentet er organisatorisk og økonomisk uavhengige av hverandre, og det vil gi 35 
Campustingene større autonomi å selv budsjettere for honorar, slik de i dag også budsjetterer 36 
for andre utgifter. Samtidig vil dette også gi et mer korrekt bilde av Studentparlamentets 37 
regnskap, da Studentparlamentet ikke godtgjør ledere av Campustingene, men kun sine egne 38 
tillitsvalgte. 39 
 40 
Noter: 41 
 42 
3452 - Driftstilskudd UiT 43 
Driftstilskuddet er basert på halve beløpet Studentparlamentet ble tildelt for kalenderåret 2022 44 
(kr. 3 540 000), og halve beløpet Studentparlamentet har søkt om for kalenderåret 2023 (kr. 3 45 
540 000). 46 
 47 
Tilskuddene innvilget eller søkt om for Campusting Harstad og Campusting Finnmark er ikke 48 
inkludert i driftsinntekter for Studentparlamentet, da disse midlene er øremerket de ulike 49 
Campusting. 50 
 51 
Tilskudd for honorering av tillitsvalgte i Campustingene er heller ikke inkludert. Det er antatt 52 
at Campustingene vil fortsette å godtgjøre sine ledere etter samme sats som 53 
Studentparlamentets AU-medlemmer, da dette har vært tidligere praksis. Lønnskostnader og 54 
sosiale kostnader for tre personer godtgjort for 10,5 måneder er derfor trukket fra.  55 
 56 
5100 - Lønn til ansatte 57 
3 AU-medlemmer godtgjort for 10,5 måneder etter lønnstrinn 22 (kr. 330 900), 1 medlem 58 
godtgjort for 12 måneder etter lønnstrinn 22 og 1 medlem godtgjort for 12 måneder etter 59 
lønnstrinn 24 (kr 338 800). 60 
 61 
5171 - Komitéhonorar uten feriepenger 62 
Godtgjørelse for møteleder og kontrollkomité. 63 
Utgangspunkt for beregning, er ti møter á 3,5 timer. 64 
 65 
5915 - Opplæring, kurs ansatte 66 
Overlapp for arbeidsutvalget 67 
 68 
5990 - Annen personalkostnad 69 
Julebord/sommeravslutning, øvrige personalkostnader 70 
 71 
6701 - Honorar revisjon 72 
Pris for revisortjenester for regnskap 20/21 (kr. 54 000) og 21/22 (estimert kr. 35 000) 73 
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7701 - Seminar -Styret, ledelsen, fag 74 
Alle kostnader i forbindelse med avspark, eks. kost, losji, reise 75 
 
Vedlegg: 

1. Vedlegg 11: Budsjett 2223 (korrigert) 
 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til budsjett for perioden 2022/2023 vedtas slik det foreligger. 
 
Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller på at forslag til vedtak vedtas. 
 


