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Prosjektplattformen



Økonomi 
(regnskap)

Når du/dere har gjennomført prosjektet er det på 
tide å føre regnskap for hva som faktisk er brukt 
og skaffet av penger i prosjektet. 

I prosjektplanen laget du/dere et budsjett. På 
økonomisidene skal man skrive regnskapet for 
prosjektet. 

Et diagram øverst på siden viser forskjellen på 
kostnader og inntekter i budsjett og regnskap. 

Budsjett: Lysegrønn søyle (dette ble lagt inn i 
prosjektplan og kan ikke endres)

Regnskap: Mørkegrønn søyle (denne endrer seg 
så fort du legger inn tall i regnskapet). 

OBS! Det er kun seniorer og juniorer som har 
som krav om å fylle ut regnskap. Men 
aspiranter kan legge inn hvis de vil.

Se opplæringsvideo om økonomisidene her.

https://4h.no/informasjonssider/om-planlegging/
https://www.youtube.com/watch?v=1t1W6fuyXWo&list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4&index=10&ab_channel=4HNorge


Regnskap – kostnader 

Legg inn hva som kostet i prosjektet, og eventuelt 
hvordan du/dere har fått tak i tingen.

a) Legg inn faktisk forbruk på tingen i kolonnen 
ved siden av budsjettert kostnad. Hvis du ikke 
skriver noe, regner den automatisk ut at du har 
brukt kr 0.

Og/eller

b) Legg inn nye kostnader hvis du har 
brukt penger du ikke tok med i budsjettet.

c) Skriv gjerne en kommentar til kostnadene slik 
at det er lett å forstå hvorfor det evt. er forskjell på 
tallene i budsjett og regnskap. 



Regnskap – inntekter 

Legg inn hvordan du/dere har skaffet penger til 
prosjektet, og eventuelt hvordan du/dere har tjent 
penger på prosjektet.

a) Legg inn faktisk inntekt i kolonnen ved siden av 
budsjettert inntekt. Hvis du ikke skriver noe, regner 
den automatisk ut at du har fått kr 0.

Og/eller

b) Legg inn nye inntekter hvis du har fått andre 
inntekter som du ikke tok med i budsjettet.

c) Skriv gjerne en kommentar til inntektene slik at 
det er lett å forstå hvorfor det evt. er forskjell på 
tallene i budsjett og regnskap. 



Tips!

Du/dere kan også legge inn kostnader og inntekter på økonomisidene fortløpende når du/dere 
dokumenterer på gjennomføringssidene, slik at du/dere til en hver tid har god oversikt over regnskapet. 

Juniorer har ikke krav om føre budsjett og har dermed kanskje ingenting å føre i regnskapet. Juniorer har 
derimot krav om å føre regnskap. Men det er mulig å legge inn kr 0. Men husk at medlemskontingent er en 
utgift! 



Trenger du mer informasjon?

Sjekk ut våre informasjonssider.

Finner du feil eller mangler på siden?
Ta kontakt med support@4h.no

https://4h.no/informasjonssider/om-gjennomfring/
mailto:support@4h.no
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