Fotnote til budsjett Bø Frivilligsentral 2021
Fotnote
nr

Fotnote til budsjettet for 2021

1

Konto 3491 Prosjekttilskudd
Vi har søkt Bufdir om midler til BUA - kr 180.000
Vi har søkt via Frivilligsentralen i Sauherad om BufDir-midler til "Etter skoletid" og
ferieaktiviteter m.m kr 710.000
Vi har fått tilsagn fra Gjensidigestiftelsen om kr 496.681

2

Konto 3600 Leieinntekter
Vi har NAV som leietaker frem til juni 2021. Etter det har de nye bygg å benytte
Med tanke på smittevernrestriksjoner, vil det trolig være færre møter, kurs og
arrangement i 2021.

3

Konto 3610 Leieinntekter andre varige driftsmidler
Dette er utleie av utstyr, hoppeslott etc.

5

6010 Avskrivninger
Vi avskriver hele bilen i 2021

6

6380 Utbedring lokaler
Bruk av håndverkere ihht budsjett Gjensidigestiftelsen «Aktivitetssted ungdom» og annet
Se handlingsplan 2021

7

6540 Inventar og utstyr
Innkjøp ihht budsjett Gjensidigestiftelsen «Aktivitetssted ungdom» og annet
Nytt audiovisueltutstyr til aktivitetssted ungdom mfl. Spillrom med Playstation 5.

8

6550 Driftsmaterialer
Innkjøp ihht budsjett Gjensidigestiftelsen og annet. Dette er kjøkkeninventar og annet som
kommer med ifb utbedringer av lokalene.

9

7790 Diverse kostnader
Her er blant annet utvendig skilting. Vi har fått kr 10.000 fra Kulturmidler i 2020 fra før til
formålet. Dette skal gjøres i samråd med Teknisk etat i kommunen.

10

3412 Statstilskudd
Dette er tilskuddet som Midt-Telemark kommune får fra Kommunal- og
fornyingsdepartementet. Vi ønsker å synliggjøre det, slik at det kommunale tilskuddet blir
synligere
Ref:
https://www.regjeringen.no/contentassets/744de1ad6f0f4df09311c33edd01ae99/2020/h2454_n_inntektssystemet.pdf side 190.

11

3450 Kommunale tilskudd
Vi må kunne forvente at kommunen opprettholder tilskuddet som de gav i 2017 på kr
162.000, men aller helst øke det indeksregulert slik at det samsvarer med normal
lønnsvekst.
Tilskudd fra

2011

2015

2017

2018

2020

Kommune
141 500
158 587
162 000
148 000
152 000
Stat
294 546
310 000
365 000
392 000
427 000
Røde Kors
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
Sum
561 046
593 587
652 000
665 000
704 000
Tabellen viser tilskudd fra Staten, kommune og Røde Kors i en gitt tidsperiode.
Tilskuddet fra kommunen har blitt redusert etter at Staten overførte tilskuddet direkte til
kommunen, i motsetning som det var før at Staten overførte direkte til Frivilligsentralen
12

5015 Lønn renholder og andre
I tilskuddet fra Gjensidigestiftelsen er det satt av lønnsmidler. Tanken er at vi skal kunne gi
lønnsgodtgjørelse til ungdom fra Talenhuset som kan ta jobben med å være leder for
«Ungdomsklubben».

13

6301 Driftsutgifter lagerlokale
Dette er strømutgifter på lagerlokalet i Valenvegen. Vi deler strømregningen med Bø og
Sauherad Røde Kors, ved at daglig leder sender faktura på dette.

14

7320 Reklamekostnader (Fotnote 14)
Dette kan være trykking av brosjyre ifb Stolpejakten, dersom BøF blir prosjekteier av denne
aktiviteten.

