
ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR OPERASJON 
DAGSVERK 2019/2020  
1.0 VIRKEOMRÅDE Disse retningslinjene gjelder tillitsvalgte i alle ledd i Operasjon Dagsverk (OD), 
herunder sentrale ledd, distriktskomitéene, skolekomitéene og andre som i kortere eller lengre 
tid har tilknytning til OD. For ansatte gjelder retningslinjene kun for punkter som ikke er regulert i 
arbeidsavtalen eller statens personalhåndbok.  

2.0 GENERELT  

2.1. OD-leder, styreleder og organisasjonsrådgiver har underskriftsrett når det gjelder økonomiske 

forpliktelser for Operasjon Dagsverk. Ingen andre enn disse kan pådra organisasjonen økonomiske 
forpliktelser. Ved inngåelser av utgifter som vil bli varige over tid, er det kun styreleder og 
organisasjonsrådgiver i fellesskap som har underskriftsrett. Ved fravær kan ODs bistandsrådgiver 
eller OD-leder underskrive i fellesskap med styreleder eller organisasjonsrådgiver. 

2. 2 Stiftelse av låneforpliktelser, herunder sikkerhetsstillelse, skal godkjennes av styret i Operasjon
Dagsverk (OD-styret).

2.3. Kostnader som ikke er budsjettert skal forelegges OD-styret for avgjørelse. 

2.4 Kostnader som ikke direkte er hjemlet i vedtak fra OD-styret skal forelegges OD- leder eller 
organisasjonsrådgiver før de pådras.  

2.5 OD-leder sammen med organisasjonsrådgiver kan godkjenne utgifter utover budsjettet på inntil 
20.000 kroner såfremt dette ikke medfører en vesentlig budsjettendring. OD-styret skal informeres 
på påfølgende styremøte.  

2.6 Ved utbetalinger fra ODs konti skal alltid to godkjenne utbetalingen. Det er OD- leder, 
organisasjonsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver og bistandsrådgiver som kan godkjenne utbetalinger.  

2.7 Utbetalinger til prosjektene er regulert i det bistandsfaglige rådets mandat og rutiner, og skal 
godkjennes av OD-styret før de pådras.  

3.0 BUDSJETT OG REGNSKAPSRUTINER 

3.1 Budsjettforslag for OD kampanjen utarbeides av organisasjonsrådgiver og OD-leder på bakgrunn av 
regnskap fra tredje kvartal. Budsjettforslaget oversendes OD-styret innen 1.mars. OD- styret behandler 
budsjettet og oversender dette til Hovedkomiteen (HK) innen 15. mars. På bakgrunn av kommentarer 
fra OD-styret og HK utarbeider OD-leder og organisasjonsrådgiver et endelig budsjettforslag. Endelig 
budsjettforslag skal være  
vedtatt av OD-styret innen 31. mars. OD-leder legger fram kampanjebudsjettet for landsstyret i 
Elevorganisasjonen til orientering.  



3.2 Revidert kampanjebudsjett utarbeides av OD-leder og organisasjonsrådgiver og oversendes til 
OD-styret. Revidert budsjett skal være vedtatt innen 15. juni.  

3.3 Den totale belastning av antatt innjobbede midler skal i kampanjebudsjettet aldri være mer enn 
15%. Antatt innjobbede midler beregnes ved gjennomsnitt av siste to års resultat minus 5%. Det skal 
skilles mellom utgifter til informasjon og drift. Man skal tilstrebe at ODs administrasjonsprosent ikke 
overstige 10%. 

3.4 OD har avvikende regnskapsår. Ny aksjon begynner 1. april og avsluttes 31. mars. Midler til drift 
skal lånes av foregående års innjobbede midler.  

3.5 Kostnader for prosjektoppfølging, inkludert programturer til prosjektlandet, trekkes fra 
renteinntektene til foregående års innjobbede midler. Dersom det finnes resterende kostnader dekkes 
disse av foregående års innjobbede midler. 

3.6 15% av bistandrådsgivers og kommunikasjonsrådgivers lønn, samt 70% av organisasjonsrådgivers 
lønn, dekkes av kampanjebudsjettet. Honorar til OD- leder og påtroppende OD- leder, samt lønn og 
honorarer til freelancere dekkes av kampanjebudsjettet.  

3.7 Kvartalsvise regnskap skal legges fram for styret henholdsvis 15. juni, 15. september, 15. desember, 
31. januar. Revisorgodkjent regnskap for siste regnskapsår skal være ferdig 1. september. Dette legges
fram for OD-styret og landsstyret i Elevorganisasjonen.

3.8 Ved ekstraordinære situasjoner kan et enstemmig OD- styre vedta dispensasjon fra punkt 3.3. 
OD- leder og organisasjonsrådgiver gis mandat til å avgjøre hva som anses som ekstraordinære 
situasjoner. Landsstyret til elevorganisasjonen skal orienteres om beslutningen og bakgrunnen for 
denne, dersom en slik dispensasjon blir gitt 

4.0 FORMÅLSKAPITAL 

4.1 OD skal tilstrebe å til enhver tid ha en formålskapital på kr 1 500 000 for å sikre god langsiktig 
drift av aksjonen. Formålskapitalen skal bidra til økonomisk sikkerhet og fleksibilitet i OD. 

4.2 Det skal skilles mellom driftskapital og annen formålskapital i balansen. 

Driftskapital skal kunne:  
- dekke 3 måneders drift av OD. - dekke inn allerede påløpte utgifter ved reduksjon i budsjettert
innjobbet beløp
og/eller reduksjon i øvrige inntektskilder. - benyttes til å finansiere ekstraordinære og uventede
utgifter som det er
vanskelig å finne finansiering til over det ordinære driftsbudsjettet. - å innfri andre
økonomiske forpliktelser.



Annen formålskapital skal kunne: 

- Finansiere utgifter til prosjekter og satsinger som bidrar til organisasjonsutvikling, men som det
er vanskelig å finne finansiering til over det ordinære driftsbudsjettet. Dette kan være dersom OD
ønsker å oppgradere sine nettløsninger og nettsider, å ansette en prosjektkoordinator ol. som ikke
blir fullfinansiert gjennom eksterne prosjekttilskudd. Styret skal vurdere om tiltaket

er hensiktsmessig for ODs fremtid, ved å beregne fremtidig gevinst opp mot kostnader. 

4.3 Fordeling av kapitalplasseringen er slik:  
- Driftskapital kr 800 000. - Annen
formålskapital kr 700 000.

4.4 OD-styret kan vedta å bruke midler fra formålskapitalen. Ansatte og HK kan fremme forslag. 

4.5 Det avsettes en sum av innjobbede midler på inntil 500 000 til  formålskapital hvert år. Forslag til 
sum skal legges fram av organisasjonsrådgiver, bistandsrådgiver og OD- leder og vedtas av OD styret 
etter kampanjeslutt, innen 31. mars. Dette gjøres til det er opparbeidet kl 1 500 000 i formålskapital. 

4.6 Likvide midler tilsvarende verdien av OD drifts formålskapital skal være plassert som bankinnskudd 
på en separat konto med gunstig mulig rentenivå, så langt det lar seg gjøre.  

4.7 Styret får presentert en egen sak om ODs formålskapital i forbindelse med avslutning av 
årsregnskapet. Denne innebærer å vurdere størrelsen på formålskapitalen basert på inflasjon og ODs 
driftskostnader, samt retningslinjer for bruk. Saken legges frem av organisasjonsrådgiver i samarbeid 
med OD-leder.  

4.8 Ved en eventuell nedleggelse av OD skal formålskapitalen benyttes til å dekke eventuelle 
driftsutgifter OD forplikter seg til. Restmidler utover dette vil OD-styret beslutte å overføre til et eller 
flere pågående prosjekt. Dersom dette ikke er mulig kan styret fatte vedtak om at restmidler overføres 
til Elevorganisasjonen i Norge.  

5.0. REISER 

5.1 Alle reiser skal foretas på rimeligste og mest miljøvennlige reisemåte. Med mindre sterke 
praktiske årsaker taler imot dette. 

5.2 OD-leder og organisasjonsrådgiver kan gi dispensasjon fra billigste reisemåte i punkt 5.1 dersom 
det av praktiske årsaker er påkrevet. Dispensasjon kan også gis på forhånd av andre årsaker dersom 
OD-leder og organisasjonsrådgiver er enige.  

5.3 Reiseregninger skal være innsendt, korrekt utfylt, påført kontonummer og vedlagt originalbilletter 
senest tre uker reisens slutt. Reiseregninger som dekkes av OD sentralt sendes til organisasjonsrådgiver 
som godkjenner disse sammen med OD- leder.  

5.4 Drosjeutgifter dekkes normalt ikke. Unntak kan gjøres dersom det dokumenteres at det ikke var 
mulig å benytte annet fremkomstmiddel. Ved refusjon av drosjeutgifter skal det fremlegges en 
kvittering hvor sjåføren har påført til og fra-adresser og dato. Det skal også oppgis årsaken til at drosje 
er benyttet. Kun OD-leder og organisasjonsrådgiver sammen kan godkjenne refusjon av drosjeutgifter.  



5.5 Kjøregodtgjørelse kan utbetales i de tilfeller der bil er billigste reisemåte eller dersom det er gitt 
dispensasjon i henholdt til punkt 5.1. Det må oppgis nøyaktig reisestrekning på reiseregningen. Satsen 
er på kr 3,0 per kilometer. For hver passasjer som kvalifiseres til refusjon av reiseutgifter, utbetales 
ytterligere kr 0,5 per kilometer. Satsen er på kr 1,5 per kilometer for el- bil.  

5.6 Hovedkomiteens reiser til og fra HK-møter dekkes fra de er valgt til 1. juli. I perioden fra 1. juli til 
31. desember får hovedkomiteen om nødvendig dekket seks 30-dagers kort innen Oslo/Akershus-
området for reiser til og fra kontoret. Oppgjør skjer mot reiseregning. HKs reiser til/fra regionale
seminarer, nasjonale seminarer, SK- seminarer, og under IU dekkes også.

5.7 Det er ønskelig at distriktskomiteene betaler losji- og reisekostnader for sine HKere i forbindelse 
med arrangering av IU, regionale seminarer og skolekomitéseminarer i sitt distrikt.  

6.0 KOST OG LOSJI 

6.1 Ved arrangementer i regi av OD sørger OD vanligvis for innkjøp av mat. Under reiser får 
hovedkomitémedlemmene utbetalt inntil kr 200 per reisedag når det ikke er seminar, og inntil kr 100,- 
på dager der seminar påbegynnes eller avsluttes.  

6.2 Under Internasjonal Uke kan det utbetales inntil kr 200 per dag til sentrale tillitsvalgte og andre 
som tar oppgaver for OD sentralt.  

6.3 Distriktskomitemedlemmer kan søke om diettgodtgjørelse. Søknaden behandles av OD-styret. 

6.4 Ved arrangementer i regi av OD dekkes avtalt losji for alle deltakere.  

6.5 Ved utenlandsreiser gis ODs representanter 50% av statens kostgodtgjørelse for vedkommende 
land. Ansatte føler statens kostgodtgjørelse for vedkommende land. Utgifter til overnatting dekkes 
etter regning 

7.0 GODTGJØRELSE AV TILLITSVALGTE 

7.1 OD- leder honoreres med tilsvarende 2G brutto i perioden april til februar. I mars deler 
påtroppende og avtroppende leder 3G brutto, basert på antall dager de jobber i mars. Begge to 
honoreres med minimum 1G brutto. I perioden januar til og med februar honoreres påtroppende 
OD- leder brutto tilsvarende det personen tidligere har mottatt i stipend fra lånekassen per måned 

7. 2 Det utbetaler feriepenger til OD- leder av mottatt godtgjørelse 1. april. Beløp beregnes ut fra
ferielovens §10 (2)

8.0 FORSKUDD 

8.1 Forskudd skal unngås og kun bli utbetalt dersom det ikke finnes andre muligheter. Oppgjør med 
originalbilletter skal leveres senest innen fire uker etter hjemkomst. Ved for sen levering gjelder samme 
rutiner som for en person med gjeld til OD (se punkt 13.2).  



9.0 DISTRIKTSKOMITÉENE 9.1 Lederen for distriktskomitéen (DK) er ansvarlig for at det blir ført 
regnskap over DKs økonomi, og at det blir sendt inn til OD sentralt innen fristen 15. desember.  

9.2 Ved begynnelsen av året skal DK utarbeide et budsjett for perioden. Dette skal sendes til OD-leder 
og organisasjonsrådgiver.  

9.3 Hver DK skal velge en økonomiansvarlig. Denne skal føre regnskap gjennom hele året og 
rapportere eventuelle budsjettoverskridelser til resten av DK og oppfølger i HK.  

9.4 Alle utbetalinger fra distriktskomiteenes konto skal godkjennes av økonomiansvarlig i DK og DK-
leder.  

9.5 Det skal ikke være kontanter i omløp, alle overføringer av pengebeløp skal skje over konto. 

9.6 Ved opprettelse av konto for DK og innsendt regnskapsavtale, har DK mulighet til å søke om en fri 
sum gitt av en pott vedtatt i budsjettet fra OD sentralt. Mindre og nyere DK, samt de som har tilgang 
til lite støtte skal prioriteres. Dersom det er midler igjen i potten, kan disse brukes til å dekke andre 
utgifter for DK. OD-leder sammen med HKer og organisasjonsrådgiver avgjør isåfall hvilke.  

9.7 OD sentralt dekker reise for inntil fire DKere (inkl. DK-leder) til regionale seminarer og nasjonale 
seminarer, samt reise for DK-leder til lederhelger.  

10.0 SKOLEKOMITÉENE 

10.1 Skolekomiteene har ikke mulighet til å bruke innjobbede midler fra sin skole til å dekke utgifter i 
forbindelse arrangeringen av OD.  

10.2 OD kan dekke reise til/fra skolekomitéseminar for inntil fire deltakere per skole. 

11.0 HONORAR  

11.1 Oppdrag på vegne av OD kan honoreres med 150 kr per time eller etter avtale. Godkjenning av 
utgifter følger retningslinjer angitt i punkt 2.3 og 2.5.  

12.0 GJESTER FRA PROSJEKTLAND 

12.1 OD dekker reise tur/retur hjemlandet, forsikring, reise under oppholdet, samt mat, nødvendige 
klær og overnatting for gjester og eventuelle ledsagere.  

12.2 Det kan gis diettpenger for gjester fra prosjektland. OD-leder og organisasjonsrådgiver vurderer 
og bestemmer omfang av diettpenger etter skjønn.  

13.0 GJELD 

13.1 Sekretariatet skal i løpet av februar presentere en gjeldsberetning for OD-styret. I denne 
beretningen skal det komme frem hvilke personer som har gjeld til OD. Beretningen skal ikke sendes 
ut i forkant av møtet.  



13.2 OD-styret kan vedta å gjeldsslette eller kreve nedbetalingsplaner fra personer med gjeld til OD. I 
forkant av gjeldsslette skal OD-styret få redegjørelse om hva som er gjort tidligere i hvert enkelt tilfelle, 
både fra sekretariatet og fra vedkommende det gjelder. OD-styret kan søke juridisk hjelp om de anser 
det som nødvendig.  

14.0 IKRAFTTREDELSE/ENDRINGER  

14.1 Disse retningslinjer er vedtatt av Elevorganisasjonens landsstyre 10.12.17 og trer i kraft fra 
samme dato. Endringer kan gjøres i samme organ med alminnelig flertall.  
 

 




