
Økonomi for lokale lag 
 
Av Aslak Ånestad 

 
De aller fleste lokallag/misjonsfellesskap i NLM ung er avhengige av en eller annen form for 
økonomistyring for å drive barne- og ungdomsarbeid på en god måte. God kontroll på 
pengene gir trygghet med tanke på fordeling av kostnader gjennom året, gode rammer for 
arrangement og er nødvendige i tilfelle kontroll fra kommunale og statlige støtteordninger. 

 

Regnskap 
 
Et oversiktlig regnskap er det viktigste verktøyet for god økonomistyring. Med å føre et 
enkelt regnskap kan man hjelpe seg selv til både ha bedre oversikt over driften av laget og 
kunne bevise at laget drives på en ordentlig måte.  

 

En veldig viktig del av økonomistyring og regnskap er å ta vare på alle kvitteringer, regninger 
og lignende som viser hva pengene er brukt på. Dette er det som vi senere kaller bilag. 
Uansett hvor avansert regnskap man fører, er det lurt å skaffe seg en trygg og god måte å 
oppbevare disse bilagene på. En god løsning kan være å sette alle slike bilag inn i en perm og 
samtidig skanne eller ta mobilbilder av disse. Det gir dokumentasjon med backup. 

 

Et enkelt regnskap eller oversikt er ikke bare lurt, men også krevd av støtteordninger som 
blant annet Frifondstøtten. Dette er fordi man vil sørge for at lagene faktisk bruker pengene 
på det som støtteordningen er til for – skape aktivitet for barn og unge. 

 

For å føre et enkelt regnskap kan det være lurt å laste ned en regnskapsmal i Excel som NLM 
ung har lagt ut på våre nettsider. Det kan også gjøres for hånd, men det fører mer manuell 
jobbing med seg. Driver du et større lag, kan det være en fordel å kontakte NLM ung eller 
noen du vet kan føre regnskap til en kjapp gjennomgang av et regnskapsoppsett. 

 

Sammen med vår regnskapsmal finner du også en brukerveiledning som forklarer noen enkle 
trinn i føringen, denne kan være lur å lese igjennom. Sørg for at du har tilgjengelig 
bankutskrift (kasseoppgjør) for året, alle bilagene som viser hva som har skjedd med 
pengene og selve regnskapsmalen på date eller papir.  

 

Budsjett 



Budsjett er en oppstilling av hvordan du tror laget kan/må bruke penger det kommende 
året. Et budsjett kan være viktig når man skal planlegge året, det viser hva man har 
tilgjengelig til de ulike prosjektene man skal ha i løpet av året. 

 

Det er naturlig at man bruker tidligere regnskap for å sette opp et realistisk budsjett. Dersom 
det ikke er planlagt store forandringer neste år, er det naturlig at man kan sette et budsjett 
som ligner regnskap fra året før.  

 

Et enkelt oppsett viser hva man tror kan får av diverse inntekter, og hva man skal eller må 
bruke penger på i løpet av året.  

 

Frifondsstøtte 
Frifondsstøtte er statlig støtteordning som gis til lokale lag for å øke aktivitetstilbudet for 
barn og unge. Lokale lag som oppfyller visse kriterier (egne vedtekter, demokratisk for alle 
over 15 år, egen økonomi, mer enn 5 betalende medlemmer under 26 år) kan søke om 
Frifondsstøtte gjennom årsmeldingen som leveres til NLM ung i januar/februar. Støtten 
deles ut på høsten og baseres på en generell støtte til alle lag, medlemsstøtte og 
prosjektstøtte til spesifikke prosjekter. NLM ung vil gjerne at alle lag som har mulighet søker 
om støtte. Dette vil gi midler både til det lokale laget og danne grunnlag for støtte til 
organisasjonen.  

 

Sjekk vår nettside www.nlmung.no eller ta kontakt på ung@nlm.no for spørsmål eller hjelp 
angående lagets økonomi, regnskap, Frifond eller andre spørsmål. Vi vil gjerne hjelpe dere 
slik at dere får det dere mulighet til å bruke tid på å møte barn og unge. 

http://www.nlmung.no/
mailto:ung@nlm.no

