
Budsjettprosessen 2022

Møte 9. november 2021 kl. 1930

Tilstede: Nikolai (HS), Tom (fot), Bjørn Frode (fot), Andreas (ban), Erik (hån), Harald (hån), Clint (base), 
Håkon (hopp), Magnus (alp), Trond-Morten (toppf), Sverre (adm) 



09.11.2021 Kick-off møte for  budsjett 2022

08.11.2021 Budsjettmal for 2022 sendes ut (med resultat 2020, 
resultat Q3 2021 og budsjett 2021 som referanse)

01.12.2021 Idrettene sender ferdig utkast til budsjett til Nikolai og 
Sverre, som setter dette sammen for gjennomgang i 
hovedstyret

07.12.2021 Hovedstyret behandler budsjettutkast

Medio feb. 2022 Hovedstyret sluttbehandler budsjett med evt. 
justeringer og vurderer oppfølgingsmøter med 
idrettene

Medio mar 2022 Årsmøtet vedtar endelig budsjett



Kvartalsvis budsjettering, akkumulert

Periodisering i henhold til klubbens retningslinjer

Det forventes at budsjettet er i balanse. Et evt negativt budsjett forklares for HS og årsmøtet

MVA-kompensasjon budsjetteres med 5% av totale driftskostnader i 2020

Arbeidsgiveravgift (14,1%) må legges inn for de avdelingene som har enkelt-ansatte med en 
årslønn på 80.000,- eller mer, eller totale lønnskostnader som overstiger 800.000,- (Pt gjelder 
dette  ØHIL(HS), fotball, håndball).

Pensjon settes av ihht gjeldende regler (for de dette er aktuelt for)

Offentlig støtte baseres på faktisk antall aktive, betalende medlemmer pr 31.12 og fordeles i 
hht. klubbens tildelingsprinsipper (se neste slide)

Inntekter og kostnader lagkonti (3800/4800) skal summeres til 0,-

Nivået på aktivitetsavgifter skal gjenspeile faktiske kostnader og idrettenes prioriteringer

Nytt: ØHIL bandy skal levere eget prosjektregnskap for drift av kunstisbanen
Tanker/vurderinger knyttet til strømforbruk blir sentralt

Nytt: ØHIL fotball Elite leverer budsjett som egen avdeling, ikke som eget prosjekt under ØHIL 
fotball

Ved vesentlige endringer/forutsetninger i budsjettet som leveres (sammenlignet med tidligere 
år), skal dette tydeliggjøres/forklares

https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/02/regnskapsprinsipper_versjon2020.pdf


Tabellen under viser fordeling av offentlige tilskudd i 2021 (basert på aktivitetstallene fra 2020)

Lokale aktivitetsmidler (Norges idrettsforbund) 983 915 

Kommunale aktivitetsmidler 196 516 

Totale tilskudd 1 180 431

Fordeling i praksis i ØHIL
Grunnbeløp Fordeling Totalt

Administrasjon (ØHIL HS) 15 000 15 000 

Klubbhus 2% 20 149 

Idrettskoordinator 201 486 

Idrettsskole 88 000 88 000 

Fotball 10 000 480 548 490 548 

Håndball 10 000 153 096 163 096 

Bandy 10 000 57 293 67 293 

Langrenn 10 000 77 153 87 153 

Hopp/kombinert 10 000 5 000 15 000 

Alpin 10 000 9 213 19 213 

Softball/baseball 10 000 3 492 13 492 

1 180 431



Tabellen under viser fordelingen av mva-kompensasjon i 2020 (basert på regnskapstallene fra 

2019). Utbetalingen skjer i desember påfølgende år, så årets fordeling er IKKE klar.

Den nye regjeringen har lovet «full momskompensasjon». Hvordan dette blir vet vi ikke ennå. 



Styreroller i henhold til organisasjonsmodell

Sportslig plan for alle idretter

Sportslig utvalg for idretter med mer enn 100 aktive (fotball, håndball, bandy, langrenn)

Leverer et budsjett som godkjennes av hovedstyret


