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Budsjett 2019 - NTL Ung 
 
 
Følgende kostnader er tatt inn i forbundets hovedbudsjett og medregnes ikke i dette 
budsjettet:  
 

• Lønn og andre personalutgifter for NTL Ungs leder og nestleder.  

• Utgifter til kontorlokaler i Møllergt 10 Oslo i 4 etasje. 

• Lønn og personalkostnader til tre 30 % stillinger ved de tre studentprosjektene i henholdsvis 

Oslo, Trondheim og Bergen.  

 
NTL Ungs kurs og konferanser skal ha et program som kan godkjennes for støtte fra 
OU-midlene og dekkes derfor av OU midler i sin helhet.  
 
Aktivitetsbudsjettet beløper seg til kr 794 000. Pengene hentes fra NTLs 
Aktivitetsfond. 
 
Kurs og konferanser beløper seg til kr 825 000. Pengene hentes fra NTLs OU-midler.  
 
 

NTL Ungs aktivitetsbudsjett:  
 
 

NTL Ung konferansen 

Konferansen gjennomføres innenfor de samme økonomiske rammer som i 2018. Det 
vil si at deltakerantall, reise og overnatting, antall overnattinger mv blir om lag likt.  
 
Tallet er justert noe fra 2018 for prisstigning. 
 
Økonomisk dekning hentes fra OU-midlene for deltakere som er ansatt i staten og i 
virksomheter organisert i Spekter. Oppropslister som viser hvem som har vært 
tilstede må føres.  
 
 

NTL Ung konferansen Budsjett 
2019 

Reise  200 000 

Kultur/Innledere 10 000 

Tapt arbeidsinntekt 0 

Div trykking 5 000 

Div 25 000 

Opphold 415 000 

 
 

 

 

UFO konferansen 
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Ca 20-30 deltakere med to overnattinger.  Innholdet må godkjennes som 
organisasjonsfaglig jfr HA i Staten, slik at deltakere får perm med lønn for å delta. 
 
Økonomisk dekning hentes fra OU-midlene for deltakere som er ansatt i staten og i 
virksomheter organisert i Spekter. Oppropslister som viser hvem som har vært 
tilstede må føres. Konferansen avholdes i båt tur/retur København. 
 

UFO konferansen Budsjett 2018 

Reise / opphold 130 000 

 

 

Andre kurs 

 

Det er tidligere avholdt egne sentrale kurs for unge tillitsvalgte og for 
studentmedlemmer.  Det er imidlertid vanskelig å få nokk deltakere til slike kurs og 
det legges derfor opp til at det i 2019 avholdes flere kortere og lokale kurs.  
 
I 2019 planlegges det tre/fire samlinger som avholdes lokalt. Der det ikke er etablert 
ungdomsutvalg i fylkesutvalg budsjetters disse samlingene i NTL Ungs budsjett.  Det 
planlegges med ca 20-30 deltaker, over 3-4 timer og ingen overnattinger.  
 
Innholdet må godkjennes som organisasjonsfaglig jfr HA i Staten, slik at deltakere får 
perm med lønn for å delta. 
 
Økonomisk dekning hentes fra OU-midlene for deltakere som er ansatt i staten og i 
virksomheter organisert i Spekter. Oppropslister som viser hvem som har vært 
tilstede må føres.  
 

 

Regionale kurs for NTL Ung Budsjett 2019 

Reise / opphold  40 000 

 

 

 

 

Sommerpatruljen 

Det legges opp til tilsvarende aktivitet som i 2018. 
 

Sommerpatruljen Budsjett 2019 

Reise / opphold 70 000 

Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 

Sommerleirene i ungdomspartiene reise/opphold 4 000 
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Studentprosjekter 

Tre studenttillitsvalgte valgt i 30 % verv i Oslo, Bergen og Trondheim. De avholder 
møter, kurs og driver verveaktiviteter rettet mot studenter.  
 
Posten skal dekke reise/opphold, spesielle vervegaver, annonsering, møter og 
standaktiviteter. Det lages detaljerte prosjektplaner pr semester som følges.  
 

Studentprosjekter Budsjett 2019 

Drift 170 000 

Annonsering 30 000 
 

 

 

Div aktiviteter:  

Dette vil dekke reise / opphold til interne møter og eksterne møter/aktiviteter.  
 

Div aktiviteter Budsjett 2019 

Styre- og AU møter  180 000 

Andre møter 35 000 

Div kontorrekvisita, el utstyr og annonser 5 000 

 
 
Vervepremier /Gaveartikler/ trykking av brosjyrer mv 

Skal dekke alle artikler trykket opp med NTL Ung logo på.  
 
 

Vervepremier/gaveartikler/trykking Budsjett 2018 

Div artikler/vervepremier 270 000 

Div trykksaker 20 000 

 
 


