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1. Støtteordninger for grupper og lokallag i Attac 

I henhold til Attac Norges vedtekter skal landsmøtet fastsette medlemskontingenten og 

fordelingen av denne mellom Attac Norge, lokallagene og arbeidsgruppene. Fordelingen 

mellom Attac Norge, lokallag og arbeidsgrupper har til nå blitt løst ved å sette en fast sum 

som alle lokallag og arbeidsgrupper har krav på. Tidligere har dette blitt kalt kontingentandel. 

Etter landsmøtet 2017 ble denne ordningen omdøpt til «grunnstøtte». Grunnstøtten er per 4. 

mars 2017 satt til kr 2000,- 

For denne saken refereres det til budsjettpost 5a under utgifter i budsjett 2018 «støtte til 

arbeidsgrupper og lokallag», pålydende 31 000,-. 

I årets budsjett er totalsummen for grunnstøtten satt til kr. 20 000,- (10x2000,-) 

Landsmøtet 2017 iverksatte en ordning hvor lokallag og arbeidsgrupper kan søke om ekstra 

midler til gjennomføring av ytterligere aktiviteter i landsmøteperioden, «søknadsbasert 

støtte». I budsjett for 2018 er denne summen satt til kr. 10 000,-.  

Følgende lokallag, arbeidsgrupper og utvalg som per 23.02.2018 står som aktive1 og kan søke 

grunnstøtte og søknadsbasert støtte er:  

Navn Kategori 

Attac Aust-Agder Lokallag 

Attac Oslo med Nesodden Lokallag 

Attac Oslo Studentlag Lokallag 

Attac Asker og Bærum Lokallag 

Sambattac Arbeidsgruppe 

Handelsgruppa Arbeidsgruppe 

Europagruppa Arbeidsgruppe 

Internasjonalt utvalg Utvalg 

Bloggredaksjonen Arbeidsgruppe 

 

Inaktive lokallag, arbeidsgrupper og utvalg per 23.02.2018 som ikke omfattes av 

støtteordningene er: 

Navn Kategori 

Skattegruppa Arbeidsgruppe 

Attac Harstad Lokallag 

Attac Buskerud Lokallag 

Attac Bergen og Hordaland Lokallag 

                                                 
1 Følgende paragraf i vedtektene er lagt til grunn for oversikten over aktive og inaktive lokallag og 

arbeidsgrupper: §6.1 Lokal organisasjon: «Et lokallag regnes som aktivt hvis det har avholdt minst ett 
medlemsmøte det siste året og har minst fem betalende medlemmer». Dette antas også å gjelde 
arbeidsgrupper også, selv om vedtektene kun omfatter lokallag.  
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Attac Tromsø Lokallag 

Attac Trondheim Lokallag 

Det presiseres at det i landsmøteperioden er tatt høyde for at en ny arbeidsgruppe eller et nytt 

lokallag opprettes og/eller at et inaktivt lokallag eller en inaktiv arbeidsgruppe kan 

konstitueres på nytt og dermed søke om støtteordninger (1x2000).  

 
2. Føring og oversikt over tildelt grunnstøtte og søknadsbasert støtte 

Visse krav må være oppfylt for at lokallag kan opprette og disponere egen bankkonto, som et 

lokallags organisasjonsnummer. Siden flere lokallag og arbeidsgrupper ikke disponerer egne 

bankkontoer har Attac sentralt, ved organisasjonssekretær, påtatt seg ansvaret å holde oversikt 

over midlene og føre dem. Dette er en ordning som ble vedtatt på Attac Norges landsmøte i 

2017. Regnskapsfører, Tore Skarvang har sammen med organisasjonssekretær nå opprettet en 

velfungerende ordning som holder oversikt over alle lokallag og arbeidsgruppers midler. 

Ordningen fungerer slik at arbeidsgrupper og lokallag søker om midler (grunnstøtte og 

søknadsbasert støte) etter gitte kriterier2. Organisasjonssekretær godkjenner søknad og «setter 

av» midlene det er søkt om. Ved søknad om søknadsbasert støtte godkjennes søknaden av 

organisasjonssekretær og en nestleder. Lokallagene og arbeidsgruppene legger ut for utgifter 

til aktiviteter. Kvitteringsansvarlig sender så inn kvitteringer over aktivitet og 

organisasjonssekretær utbetaler utgiften og fører utgiften opp mot midlene som er satt av.  

Ubrukte midler overføres til neste år.  

Denne ordningen fungerer tilsynelatende bra. Det har oppstått en del regnskapstekniske 

utfordringer som har gjort at ordningen kom sent i gang og lokallag og grupper har måttet 

vente lenge på å få oversikt over sine midler. Utbetalingene har imidlertid skjedd fortløpende.  

Det opplyses riktignok om at ved økt økonomisk aktivitet i arbeidsgruppene/lokallagene eller 

ved opprettelse av flere nye lokallag/arbeidsgrupper vil dagens løsning ikke være gunstig for 

organisasjonen. Dette er grunnet økt arbeidsmengde for organisasjonssekretær ved føringer, 

henvendelser og utbetalinger for lokallagene og arbeidsgruppene. Organisasjonssekretærens 

prosentsats som per i dag er 100% vil ikke kunne bære ytterligere økonomisk aktivitet i 

gruppene. Ved endring i aktivitet til et høyere nivå for grupper og lokallag bør landsmøtet 

revurdere den økonomiske ordningen for føring av midler for lokallag og arbeidsgrupper uten 

egne bankkontoer. 

Oversikt over midler disponert av Attac Norge  

Gruppe/lokallag Midler per 

31.12.2017 

Søkt 

grunnstøtte 

2017 

Søkt om 

søknadsbasert 

støtte 2017 

Sum 

støtte 

Kommentarer 

Attac Trondheim 16413,70,- Nei Nei 0,- Inaktivt. Attac 

oppbevarer 

midlene. 

                                                 
2 Kriteriene for søknad om grunnstøtte og søknadsbasert støtte ble vedtatt på landsmøte i 2017 og er kort 
oppsummert slik: støtte innvilges ved innsendt referat fra avholdt møte i arbeidsgruppen/lokallaget hvor 
vedtak om søknad på støtte og vedtak om kvitteringsansvarlig er oppgitt. For lokallag som har egne vedtekter 
og egen bankkonto sendes søknad med innsendt referat fra avhold møte hvor økonomiansvarlig står oppgitt. 
Retningslinjer og søknadsskjema for grunnstøtte og søknadsbasert støtte er oppgitt her: 
http://attac.no/organisasjon/lokallag/ under ressurser for lokallag og arbeidsgrupper.  

http://attac.no/organisasjon/lokallag/
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Attac Bergen 4975,16,- Nei Nei 0,- Inaktivt. Attac 

oppbevarer 

midlene. 

Attac Aust-

Agder 

1100,- Ja Nei 2000,- Midler føres 

sentralt 

Attac Oslo med 

Nesodden 

1861,61,- Ja Nei 2000,- Midler føres 

sentralt 

Handelsgruppen 600,- Ja Nei 2000,- Midler føres 

sentralt 

Europagruppen 805,- Ja Nei 2000,- Midler føres 

sentralt 

Sambattac 3000,- Ja Ja 5000,- Midler føres 

sentralt 

Attac Oslo 

Studentlag 

2000,- Ja Nei 2000,- * 

Bloggredaksjon 0,- Nei Nei 0,-  

Totalt innvilget    15 000,-  

*Attac Oslo Studentlag har egen bankkonto og disponerer midlene selv.  

Forslag til vedtak: 

Støtteordninger 

Ordningen for grunnstøtte og søknadsbasert støtte videreføres i landsmøteperioden 2018-

2019. Budsjettert sum på 31 000,- til grunnstøtte og søknadsbasert støtte opprettholdes.  

 
3. Medlemskontingenter for Attac Norge i 2018-2019 

Landsmøtet skal vedta Attac Norges medlemskontingenter for perioden. 

 

Følgende kontingenter gjelder:  

Vanlige medlemmer: 350 kr/årlig 

Studenter: 150 kr/årlig 

Arbeidsledige og trygdede: 150 kr/årlig 

Pensjonister: 150 kr/årlig 

Ungdom under 20 år: 100 kr/årlig 

 

Månedlig medlemskap (hvis vedtatt): 

Vanlige medlemmer: 35 kr/månedlig (420 årlig) 

For alle medlemskategorier med rabattert medlemskap: 25 kr/månedlig (300 årlig) 

Faste givere som gir mer enn 35 kr i måneden regnes også som medlemmer på samme måte. 
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Ved månedlig medlemskap ved kalenderårets begynnelse betales kontingenten over hele året. 

Dette gjør at medlemmer som inngår avtale om månedlig medlemskap ved kalenderårets 

begynnelse ikke har betalt full kontingent når landsmøtet avholdes.  

Forslag til vedtak: 

Medlemskontingent 
a) Medlemskontingenten opprettholdes på samme nivå i 2018/2019 som i 2017/2018.  

b) Attac fortsetter å inngå avtaler om månedlig medlemskap.  

 

 

 


