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NOTAT 
 
 
Til: Landsstyret 

Fra: AU, Hilde Tretterud og Anne Hilde Thue 

Dato: 07.11.2018 

 

Regnskap 3. kvartal 2018 

 

Regnskapet for NJ drift viser for 3. kvartal at økonomien nå går bedre enn vi forventet ved 
½-årsregnskapet. Vi har brukt mindre penger fra NJs vederlagsfond enn planlagt, og NRK-
streiken kostet 12 millioner kroner. 
 

NJ drift 

• Regnskapet for NJ drift pr 3. kvartal 2018 viser at kontingentinntekten pt er 449 000 

kroner høyere enn budsjettert. Årsaken er at vi har like mange ordinære medlemmer i 

oktober, som vi hadde ved inngangen til 2018. Vi budsjetterte med 150 færre 

heltårsmedlemmer. Vi justerer opp prognosen for resten av året som følge av dette.  

• Kostnadene er som forventet i tredje kvartal. Vi ser derimot at avsatte midler til 

investeringer til datasystemer, nettsider og verving ikke blir brukt i sin helhet i år, og at vi 

vil overføre deler av disse til neste år. Prognosen er justert i henhold til dette.  

• Prognosen for 2018 ser dermed betydelig bedre ut nå enn ved ½-års regnskapet. Da styrte 

vi mot et underskudd på 4,6 millioner kroner, mens prognosen nå viser et underskudd på 

3,4 mill. kroner, 1 mill. kroner høyere enn budsjettert ved inngangen til året. 

• Dette underskuddet var dels budsjettert ved inngangen til året, og dels kommer det som 

følge av til flytting og til digitalisering av arkiver. 

• Kostnader til teknologibytte bevilget til Journalisten i 2016, men først overført i 2018, er 

innarbeidet i tallene nå. 

• I prognosen er det tatt høyde for at vi bruker 661 000 kroner av midlene satt av til 

verving. Midlene finansierer en prosjektleder for verving fra august.  

Vederlagsfondet 

• Regnskapet for vederlagsfondet pr 3. kvartal 2018 viser at vi har brukt  

772 000 kroner mindre enn budsjettert. En større budsjettert aktivitet – teknologidager - 

lot seg ikke gjennomføre og ble lagt på is tidligere i år, og forklarer det meste av dette. 

• Regnskapet viser derfor nå kun et underskudd på 815 000 kroner, selv om vi gjerne skulle 

brukt mer av midlene som planlagt.  

• Prognosen for 2018 viser et overskudd på 360 000 kroner, 778 000 kroner bedre enn 

budsjettert. 

Konfliktfondet 

• Regnskapet for konfliktfondet pr 3. kvartal 2018 viser at kostnadene i forbindelse med 

streiken utgjør 12 mill. kroner. 

• Finansinntektene på konfliktfondet ser ut til å bli omkring 2,4 mill. kroner.  

• Netto finansinntekter er av landsstyret allerede planlagt overført til NJ drift ifb 
årsoppgjøret, slik Konfliktfondet blir stående med en reduksjon på 12 mill. i 2018. 
 

Forslag til vedtak 

Landsstyret tar regnskapet pr. 3. kvartal til etterretning.  
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