
Etter avtale sender vi denne informasjonen om våre anbefalinger mht. styring av klassekonti. 
  

  
Åpning av klassekonto: 
  
Bankens anbefalinger i prioritert rekkefølge: 
  

1.      FAU registreres med organisasjonsnummer iBrønnøysundregistrene: 
  

•         Nye konti åpnes for den enkelte klasse som underkonto til FAU 
o   Åpnes av administrator i Nettbank 
o   Konto merkes med navn på den enkelte klass. 

•         Administrator tildeler/endrer rettigheter på de ulike konti i Nettbank. 
•         Innestående på konto blir ikke rapportert på skattemeldingen til enkeltpersoner 
•         Enkelt å bytte klassekontakter/disponent på klassekonto (gjøres av administrator 

pålogget i Nettbank). 
•         Historikk følger konto uavhengig av hvem som er klassekontakt/disponent på konto 
•         Tryggere oppbevaring av pengene – mulig å legge inn at 2 personer må godkjenne 

alle utbetalinger (forebygger underslag). 
•         Ingen ekstrakostnader ved åpning av flere konti. 

  
Når FAU er registrert i Brønnøysundregistrene kan dere bestille kundeforhold på denne lenken. 

  
2.      Klassen opprettes som en eget lag/forening i Brønnøysundregistrene, konto 

opprettes på dette organisasjonsnummeret: 
  

•         Krever 1 administrator pr. klasse ved valg av Nettbank bedrift. 
o Fast pris kr 50/- pr. mnd. pr. klasse. 

•         Kan disponeres i privat Nettbank av klassekontakt/disponent 
o Ikke mulig å legge inn at 2 personer må godkjenne utbetalingene 
o Historikk blir borte når konto flyttes til ny klassekontakt 

  
3.      En av foreldrene evt. læreren åpner en konto på eget personnummer: 

  
•         Det er ikke mulig med dobbelt kundekontroll i nettbank PM. 

o Risiko for underslag. Det skjer ikke ofte, men vi har opplevd det. 
  
  
PRISER for Nettbank til lag og forening: 
  

•         Innmelding: kr 0,- 
•         Fast pris pr. mnd.: kr 50/- 
•         Betaling m/melding til mottaker: kr 4/- 
•         Betaling m/KID: kr 1/50 

  
  
  
VIPPS – enkel og moderne innkreving: 
  



Ved valg av alt. 1. og 2. får klassene også muligheten til å etablere VIPPS brukersted. 
Mer informasjon og tilgang til å bestille VIPPS Bedrift finner dere på denne 
lenken(eller www.snn.no\bedrift : søk etter VIPPS for bedrift, lag og forening). 
  
  
Vi håper at dere finner denne informasjonen som nyttig. 
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål! 
  
  
Med vennlig hilsen 
 
John Arne Karlsen 
Avdelingsleder PM 
SpareBank 1 Nord-Norge 
 
M 97540097 
E  john.arne.karlsen@snn.no 
A  Strandveien 1, 9050 Storsteinnes 
 


