Fayegården, Svenskegt. 6, 1776 Halden l Tlf: 69 17 64 82 l E-post: frivillig@halden.net

ÅRSRAPPORT 2001

”Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er
viktig og verdifullt nok til å bruke tid og energi på. Det kan være å høre til i et
miljø vi finner fellesskap i, arbeide for noe vi tror på, å gjøre livsinnholdet
rikere og det kan være å ta sin tørn i et dugnadsarbeid eller å strekke ut en
hjelpende hånd til noen som trenger den”
SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN

Et sted som passer for alle
Senter for frivillige tjenester i Halden er en møteplass som formidler kontakt mellom
mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Over tid kan rollene
skifte.
Mye å velge mellom
Alle slags oppgaver, alt slags arbeid. De som stiller opp som frivillig vet at frivillighet er en
verdi i seg selv.
Ekte vare
Ved å gjøre noe for andre, ved å bry seg om andre, får man ofte mer tilbake. Frivillighet er ekte
og viktig gjennom hele livet.

.
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Forord
l Senter for frivillige tjenester i Halden har i år lagt vekt på motivering av frivillige til ulike
former for frivillig innsats. Antall henvendelser, samarbeidsprosjekter, nye brukere og frivillige
har økt.
l Styret og daglig leder har iverksatt nye tiltak for å styrke økonomien – noe regnskapet
viser,både positive og negative resultater av. Mer om dette i avsnittet Økonomisk rapport.
l Senter for frivillige tjenester i Halden har i løpet av året 2001 flyttet to ganger- fra Hagegata
til Rådhuset, servicesenteret i juni (fra to til ett rom) – fra Rådhuset til Fayegården, Svenskegt.
I desember (fra ett til tre rom!)
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1)

Styret 2001

Varamedl.

Leder

Oddny Brudvik

Human-Etisk
Forbund

Irene Johansen

Human-Etisk
Forbund Halden

Nestl.

Randi Mo

BRA Helselag

Elfrid Andersen

Veteranklubben

Kass.

Fritjof Andersen

Frivillig

Liv Stenrød

Halden
Sanitetsforening

Styre
m.

Thorstein
Lundestad

Halden
Pensjonistfor.

Solveig Johansen

Halden
Pensjonistforening

Styre
m.

Marianne Pörscke

Frivillig

Jan Engerdahl

Frivillig

Styre
m.

Per Martin Karlsen

Kiwanis

Gunnar Goksøyr

Trivsel

Styre
m.

Elisabeth
Guttormsen

Halden komm
Pensjonistfor.

Karoline Ludvigsen

Frivillig

Det har i alt vært avholdt 11 styremøter.

Ansatte
Daglig leder er Wenche Erichsen (80% stilling) og Tordis Hammervoll (20%)
Telefonvakter
Åtte frivillige er telefonvakter på kontoret:
Irene Johansen, Liv Stenrød, Ann-Karin Bjerkeli, Karoline ludvigsen, Marte M.L.
Klanderud, Jan Engerdahl, Torstein Lundestad, Claus Jonassen
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AKTIVITETER

3) Besøkstjenesten
Besøksvenner har ca 40 frivillige besøkere (besøk en til en)
Tirsdagsklubben har ca 25 frivillige fordelt på tre grupper som besøker sykehjemsavdelingene
på faste dager.
Trivselsgruppene har 12 frivillige som deltar på kveldsaktiviteter på Sykehjemmet hver
onsdag.
Tirsdagsklubben og trivselsgruppenes deltakere har deltatt på sammenkomster for frivillige,
invitert av ledelsen på Sykehjemmet, i juni og desember.
Etter forslag fra frivillige tirsdagsklubb-deltakere ble det på sammenkomsten i juni samlet inn
penger til innkjøp av gangheller på uteplassen. Disse ble overlevert enhetsleder Inger Olsen,
som besørget graving og legging av hellene, etterfulgt av dugnad og hyggelig sammenkomst.
Tirsdagsklubben har vært på tur til Jeløy.
Lisbeth Bjerke har bistått Wenche Erichsen i kurs for U-elever (i tilvagsfag – sosialt arbeid.)
Frivillige medarbeidere i besøkstjenesten har vært invitert til en samling med
erfaringsutveksling og veiledning.

3)

Prosjekt U-elever

Det er i alt 16 elever som i tilvagsfaget sosialt arbeid, to timer pr uke, som har fått i oppdrag
tilrettelagt av SFTH. Arbeidet med ordningen er tidkrevende da det er nødvendig med ukentlig
oppfølging i form av samtaler med elever/lærere og mye kontaktarbeid.
Oppdragsgivere: Aktivitørene i Hagegt./Vaterland, Hagekafeen, Busterudgt. Og Karrestad
eldresenter, Sykehjemmet, Berg Bondekvinnelag ”knøttetreff”, Boka Hjem-ordingen og mange
private.

4)

Boka hjem

Boka Hjem-ordningen organiseres som tidligere år med fire frivillige bokplukkere og åtte
bokutkjørere. Disse kjører en Byrute, Tistedal/Torpedalsrute, Enningdal og Kornsjø rute, samt
en rute til fire institusjoner Bakke, Rishaugen, Konglelund og Sykehjemmet.
Boka hjem har hatt to planleggingsmøter og vært på en tur i juni ”bokdykk” til Fagerholt og
besøk hos forfatteren Torill Brekke.
Alle frivillige i Boka Hjem fikk invitasjon fra Kulturkontoret til arrangementet i
Hannestadgården under ”Stemmer på grensen” – bokuka i Halden.
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5)
Følgetjenesten
25 frivillige medarbeidere har bidratt mye til denne tjenesten som utføres hver uke og med
assistanse ved legebesøk, undersøkelser på sykehus i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Oslo,
tannlege, offentlige kontorer etc.
Som oftest skjer ledsagingen ved hjelp av drosjetransport. De fleste henvendelsene kommer fra
Hagegt., og Vaterland og gjelder beboere som ønsker følge og ikke har familie eller annet
nettverk som kan hjelpe. Det er også henvendelser fra personaler på Bergheim og Karrestad.
Flere private tar også kontakt og det er bare i noen få tilfeller vi ikke har kunnet hjelpe.
De fleste henvendelser kommer gjerne pr telefon noen dager eller en uke på forhånd, men det
er også mange eksempler på at vi utfører oppdrag i følgetjenesten samme dagen vi mottar
oppdraget.
Etter mottatt henvendelse fra oppdragsgiver registreres oppdraget på skjema (rosa). Arbeidet –
”koblingen” mellom bruker og frivillig medarbeider påbegynnes, oftest med en telefon til de
som er aktuelle. Det tas hensyn til mye bl.a om den frivillige har fulgt samme bruker tidligere
og hvilke erfaringer som er gjort. Vi kartlegger også brukernes spesielle behov, om det er
rullestolbruker og andre forhold som det er nødvendig for oss å vite. Vi vurderer den frivilliges
bosted i forhold til oppdrag og fremmøtested og av og til er det tilstrekkelig med en
telefonoppringing, mens det andre ganger kan være nødvendig med mange før vi finner en
frivillig medarbeider til oppdraget. Enkelte oppdrag må vi ”søke”-lete i flere dager før vi finner
en løsning.

6)
Praktisk hjelp, hyggekvelder, reservebesteforeldre turer og annet
Senter for frivillige tjenester er en møteplass som formidler kontakt mellom alle typer
mennesker i alle aldre. Noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe. Det formidles derfor ulike
former for hjelp og noen eksempler kan nevnes.
l Aktivitørene i Hagegt. og Vaterland kontakter oss med behov for hjelp i forbindelse med
avvikling av fellesfrokoster, hyggekvelder, gåturer osv. To – tre frivillige medarbeidere deltar
på hyggekveld to ganger pr måned.
l Lignende henvendelser fra andre institusjoner
l Småbarnsfamilier/enslige foreldre med behov for kontakt. Det er formidlet tre
reservebesteforeldre.
l Isebakke asylmottak med behov for besøksfamilie, juleverksted-hjelp bl.a. Frivillige
enkeltmedarbeidere og familier med i ”bli-kjent-ordning”. Juleverksted med seks frivillige
medarbeidere.
l Beboere på Karrestad Senter og dagavd. Invitert på busstur.
l Handlehjelp
l diverse praktisk hjelp.er utført: barnevakt, hagearbeid, flyttehjelp, hundepass, transport,
vedarbeid, småreparasjoner.
l Skolefrokost på Strupe
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l Tur til Oslo i september.
lArbeidstrening / diverse
Én person har i tre måneder utført diverse arbeid for SFTH, etter avtale med sosialkontor og
A-etat. Daghøgskolen har også medvirket. Arbeidspraksis med 12 t pr uke, en ordning som
fortsetter med en ny avtale for tre mnd. i 2002.

7)
Seniordans
Prosjektet startet som et prøveprosjekt i Halden kommunes Prøvedistrikt Karrestad. Dette ble
videreført i 2001 som en selvstendig enhet og egen økonomi. Seniordansen har vært ledet av
frivillige deltakere og samordnet administrativt med Senter for frivillige tjenester. Ved
utgangen av året var det ca 40 deltakere.
Fra 2002 er egenandelene overført Seniordansens egen konto.

8)
Selvhjelpsgruppene
Angstringen har hatt aktivitet hver uke og det har totalt vært ca 20 personer med i gruppene –
over kortere eller lengre varighet.
Ordfører Torhild Johnsen besøkte Angstringens julebord.
De tildelte prosjektmidlene fra Helse- og Rehabilitering/Rådet for Psykisk helse er benyttet i
henhold til planene, dvs informasjonsbrosjyre, seminar for fagfolk og ett åpent møte.
Sju deltakere i Angstringen har også bidratt med frivillig arbeid for SFTH.
Sorggrupper (Sorg og omsorg)
Daglig leder er med i styringsgruppe for sorg-gruppearbeid fra januar. Samarbeid med mellom
B.R.A. Halden Helselag, Demensforeningen, Den Norske Kirke, Human-Etisk Forbund,
Sanitetsforeningen/Kvinners Frivillige Beredskap, Repr. for skole og helsevesen,
Rådgivingsgruppen for alvorlig syke og døende og Senter for frivillige tjenester i Halden
SFTH har kassererfunksjonen. Sorggruppen har en egen koordinator Kari Sol Tveter.
Sorggruppen etablert høsten 2001. Økonomiske midler er gitt av Halden og Berg sparebanker.

9)
Lokal guiding / Kvinnegruppe
Dette er sosial kontakt og språktrening og en aktivitet hver uke gjennom hele året. Støtte til
aktiviteter fra fylkes kommunen. Planlagt guidet busstur i desember ble utsatt og gjennomført
den 26. januar 2002.

10)
Bytteringen
Bytteringen Karrestad har vært et delprosjekt i Halden kommunes prøvedistrikt og har gått ut
på å få i gang aktivitet som fremmer kontakt, tilhørighet og trivsel.
Wenche Erichsen har som prosjektleder, fra 1.3 – 31.12.01 planlagt og iverksatt Bytteringen.
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Daglig leder har samarbeidet med Gerd Myren i BRA Halden Helselag, arbeidsgruppe
bestående av frivillige fra lokalmiljøet, Robert Karlsen, Else-Marie Larsen og Tom Hansen.
Åpent møte med foredragsholder Simon Flem Devold på Strupe ungdomsskole i november.

11)
Vedprosjektet
På sommeren ble SFTH kontaktet av en familie som hadde ved å gi bort gratis mot avhenting.
Etter befaring på stedet, Kjeøya i Sponvika, ble det klart at en spesialbil måtte skaffes for å få
veden fraktet ut av eiendommen. Den måtte vi betale leie for og i løpet av en dugnadshelg i juli
ble veden lagret for tørking privat hos Ove Karlsen. Etter mange kvelder og dager og iherdig
innsats fra frivillige medarbeidere ble veden kuttet, kløyvet og stablet.
Utvelgelsen av de som fikk gratis ved foregikk i samarbeid med Sosialkontoret og utover
høsten og vinteren ble det utkjørt ved til ca 20 personer i vårt nærmiljø, siste gang lille julaften
2001.

12)
Fakkeltog – fredslysmarsj
Redd Barna i Halden i samarbeid med Amnesty og Human-Etisk Forbund arrangerte
Den 22.11.01 en fredslysmarsj i Halden. Mitt Halden og SFTH var med som medspillere og
teknisk arrangør.

13)

FNs Frivillighetsår

Frivillighetskonferanse
FNs Frivillighetsår ble markert i Halden med en frivillighetskonferanse der SFTH inviterte
Kulturkontoret og Idrettsrådet til et samarbeid. Konferansen ble holdt den 5.9.01, med tre
foredragsholdere Anders Krystad, Asbjørn Kaasa og Kirsten Koht.
U-skoleelevene sto for baking og servering.
PC-stafetten
Ordfører Karsten Dybevig tok i mot den ”moderne stafettpinnen” fra Aremark kommune, skrev
inn kommunens planer for frivillighet og overrakte ”stafett-pinnen” neste dag til Rakkestad
kommune.
Frivillighetskonferanse i Stavanger
Styremedlem Per Martin Karlsen (Kiwanis) og daglig leder deltok på konferansen som ble
avholdt i Stavanger 5. og 6. desember.

14)
Lokaler
Utfordringene i årsrapporten for 2000 pekte på:
Tilfredsstillelsen av at vi ved inngangen til år 2001 så frem til å flytte inn i lokaler i det nye
service-senteret i 1. etg. i Rådhuset i Storgt. Daglig leder hadde møter med daværende rådmann
Nils Vattekar og daværende leder for servicesenteret Marianne Saltnes. På denne tiden ble det
imidlertid forandringer da både ny rådmann og ny leder for servicesenteret ble ansatt.
Årsrapport 2001
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I slutten av februar, i møte med rådmann Arne Sørensen og ordfører Karsten Dybevig ble
styrets representanter Oddny Brudvik, Randi Mo, Fritjof Andersen og daglig leder Wenche
Erichsen informert om endringer i forhold til tidligere planer. Dette innebar at vi kun fikk ett
rom til disposisjon og etter hvert ble det klart at kontoret kun var tilgjengelig for oss i
servicesenterets åpningstid. (kl 8 – 16). Daglig leder fikk ikke nøkkel og hadde ikke tilgang til
våre lokaler utenom kontortiden.
Det var dessuten ikke tillatt med egne plakater/oppslag ved inngangspartiet. Organisering og
mobilisering av frivillig innsats foregår ofte til andre tider enn ”tradisjonell” kontortid og har
mye uformell kontakt med kveldsarrangementer og dugnadsarbeid som viktige elementer.
Med en slik sentral beliggenhet hadde kontoret mye besøk, noe som var svært positivt på
mange måter, men begrensningene i tilgang til kontoret har også begrenset daglig leders
muligheter for å utføre pålagte oppgaver, administrative og skrivearbeid o.l. utenfor
kontortiden. Dessuten har man måttet leie kontor til kveldsmøter utenfor Rådhuset.
Styret og daglig leder uttrykte overfor kommunens ledelse misnøye med kontorforholdene slik
de ble. Daglig leder gjorde i et møte senhøstes med Torhild Johnsen oppmerksom på at vår
virksomhet og daglig leders arbeid ble hindret og begrenset av den reduserte tilgjengeligheten
til vårt kontor.
I november ble vi muntlig informert av lederen på service-senteret Hege Karlsen, at vi ikke
lenger kunne beholde kontoret og fikk tilbud om kontor i Fayegården. Der var kun muntlig
kontakt mellom oss og Halden kommune om flyttingen. Daglig leder tok kontakt med Teknisk
etat som holder til i Fayegården og fikk der tegning som viste fraflyttede og ledige rom. Det
endte med at vi ”meldte oss på” for tre av rommene og informerte Hege Karlsen om vårt ønske
og avtale med teknisk etat.
Flyttingen skjedde 30.11.01 med hjelp av kommunen. Annonseringen ble betalt av kommunen.
Daglig leder fikk kort tid etter flyttingen utlevert nøkler til Fayegården.
De nye lokalene inneholder ett kontor til daglig leder, ett større kontor og ett mindre samtaleog møterom. Det var ikke nødvendig med oppussing, men gjennom flere små dugnader og stor
frivillig innsats bl.a gardiner vasket og strøket, hyller malt og ”nye” møbler kjøpt på Fretex.
I desember ble det kjent at Kulturkontoret forberedte en sak for Kulturstyret om Fayegården
som allaktivitetshus – en samling av flere virksomheter i samme bygg. Kultur og fritid,
aktivitetshus (barn og unge), Aktivitetssenteret (psykiatri) og Senter for frivillige tjenester ble
nevnt som aktuelle brukere i flg avisomtale. Fayegården kan bli en møteplass for flere
aldersgrupper.
Saken var oppe som en orienteringssak i kulturstyret i januar 2002. I flg. HA 21.2.02 ble
samme sak behandlet i Hovedutvalget for kultur, der saken ble trukket.
Styret i Senter for frivillige tjenester har ikke mottatt informasjon fra kommunen om denne
saken, men det aktualiserer på nytt at SFTH må være aktiv når det gjelder å sikre at kommunen
fortsatt stiller egnede lokaler til vår virksomhet som ”fri stasjon”, dvs husleie, strøm og renhold
betalt av kommunen.
Arbeidet med lokaler og dialog med kommunens ledelse om dette må derfor fortsette.

15)
Informasjonsvirksomhet
I løpet av 2001 har det vært drevet god informasjonsvirksomhet og det har i løpet av året vært
ca 35 avisomtaler om SFTHs forskjellige aktiviteter i haldenavisene. Daglig leder har holdt 13
foredrag om virksomheten for diverse lag og foreninger.
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16)
Økonomisk rapport 2001
Som beskrevet i Årsrapporten har det også i 2001 vært en meget høy aktivitet.
Budsjettet for 2001 hadde en inntekts/utgiftsside på kr 490 000.
Regnskapet for 2001 viser en inntektsside på kr 445 981,36 og en utgiftsside kr 495 940,14,
dvs en underskudd på drift på kr 49 958,78.
Man har altså hatt en svikt på inntektssiden på kr 44 019, mens man har har hatt en utgiftsside
som er kr 5 940 over budsjett.
Et generelt problem for driften av Senter for frivillige tjenester er uforutsigbarheten på
inntektssiden. Stort sett den eneste inntektsposten man har kontroll på et statstilskuddet. De
andre tilskuddene er basert på søknader som man får svar på langt ut i driftsåret og man er slett
ikke sikre på å få det man har søkt om. I tillegg er mye av virksomheten basert på gaver, noe
som krever en stor innsats fra styret og daglig leder.
Mange av tilskuddene man får er øremerket spesielle tiltak og gir mye arbeid med å skrive
søknader, oppfølging og rapportskriving.
Styret la i år 2000 opp en strategi som gikk ut på å informere om virksomheten både for
Haldens innbyggere og kommunens ledelse. Målet med dette var at man skulle få
kommuneledelsen til å innse at det var nyttige tiltak man drev på med, i håp om at det ble
bevilget flere penger. Denne strategien er fulgt opp i 2001.
SFTH ser på kommunen som den viktigste bidragsyteren, nest etter staten. Slik er det i mange
andre kommuner som driver Frivillighetssentraler.
Det man opplever er at det tar tid ” å påvirke” og at det er ”et stort etterslep” i tilgangen på
penger i forhold til den økte aktiviteten man setter i verk og ikke minst, vi ser det er behov for.
I tillegg er det ikke til å legge skjul på at Halden kommune er inne i en innsparingsperiode.
Budsjettet for 2001
Det var stor usikkerhet knyttet til sentrale inntekstsposter i budsjettet. Derfor var det knyttet
følgende kommentarer var til noen av inntektspostene:
1) Driftstilskudd fra Halden kommune kr 70 000: ”Søknad om begrunnet økt driftstilskudd fra
Halden kommune (fra kr 40 000 til kr 70 000). Økt behov opplæring og motivering”.
2) Legatmidler kr 49 000, ”noe usikkert anslag”. Det ble søkt om kr 60 000. Man hadde fått kr
44 200 i 2000 og 49 000 i 1999.
3) Støttemedlemskap kr 18 000. Forutsetter støtte fra næringsliv og organisasjoner. FRISAMs
retningslinjer for frivillighetssentralene gir åpning for at man skaffer seg støttemedlemmer i
lokalmiljøet.
Videre var det merknader til hvilke prosjekter som skulle utgå og/eller poster som skulle
reduseres, til sammen kr 30 000, dersom man ikke fikk det økede driftstilskudd fra kommunen.
Det ble søkt om et driftstilskudd fra Halden kommune den 9.10.00, på kr 70 000. Senere på
høsten under et møte med helse- og sosialsjef Mehammer Evensen og varaordfører Torhild
Johnsen ble daglig leder oppfordret til å ytterligere begrunne vår søknad med blant annet et
ønske om økt oppmerksomhet på motivasjon og rekruttering (bl.a kurs for besøksvenner).
Dette ble formulert i et brev som ble sendt den 28.11.00. Etter dette var det grunn til optimisme
i forhold til å få det man søkte om.
Den 11.6.01 ble det sendt et brev til rådmannen der man purret på driftstilskuddet.
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Da driftstilskuddet for 2001 endelig kom var det på kr 40 000. Da hadde man gått så langt inn i
driftsåret at man ikke klarte å stoppe alle prosjektene.
Av budsjettpostene som man hadde marknader på skulle tas bort/reduseres dersom det økede
driftstilskudd falt bort, ble følgende effektuert:
1) Posten kurs, seminar, kompetanse ble skulle reduseres med kr 3 000. Fordi man hadde
kommet så langt ut i året var det allerede påløpt utgifter.
2) Kurs for besøksvenner ble fjernet, kr 7 000. 3) Seminarkveld ble fjernet, kr 4 000.
4) Prosjekt Rødsberg ungdomsskole var budsjettert med kr 3 000, men fordi man allerede var
inne i et nytt skole år var det allerede påløpt utgifter.
Budsjettposter for til sammen kr 17 000 ble tatt bort. Det som ikke lot seg stoppe var sosialt
samvær kr 8 000 og drift av selvhjelpsgrupper kr 5000.
Dette begrunner seg i følgende: Sosialt samvær har med motivering av frivillige å gjøre og er
et arbeid som drives gjennom hele året med forskjellige tiltak. I 2001 var det bl.a planlagt en
tur for frivillige til Astrid Gjertsens hage. Denne ble imidlertid i første omgang utsatt og senere
avlyst på grunn av den usikre økonomien og erstattet med en busstur til Oslo som ble
gjennomført i september.
En annen budsjettpost, Åpen dag, ble også fjernet, kr 2 000 og lagt til posten sosialt samvær.
Tur for Karrestad-beboere ble også rimeligere enn budsjettert, slik at man på denne måten
kunne forsvare den gjennomførte osloturen.
Drift av selvhjelpsgrupper er også en aktivitet som foregår gjennom hele året og når man var
kommet så langt som ut på høsten var det ikke ønskelig å stoppe dette prosjektet.
Styret la en plan for hva man skulle gjøre i tilfelle noen av inntektene sviktet.
I styremøte den 15.2.01 – sak 12/01 – inntekstøkning, ble fire mulige inntekstkilder drøftet.
1) Bedriftsstøtte 2) Søke midler gjennom bank, kulturkontor. Legater etc. 3) Prosjektmidler
4) Annet
I styremøte den 26.3.01 – sak 25/01 – styrets oppgaver, ble det nedsatt to økonomiutvalg, ett
som skulle iverksette forslaget om inntektsøkning via støttemedlemskap og annen støtte i
samarbeidsorganisasjoner og andre lag og foreninger og privatpersoner.
Det andre utvalget skulle henvende seg til næringslivet, samt oppfølging overfor Halden
kommune, legater og evt andre kommunale tilskudd.
I styremøte den 14.5.01 – sak 34/01 – økonomi, ble liste over bidragsytere så langt lagt frem på
møtet. Dette hadde til nå innbragt kr 17 000. Økonomiutvalg som skulle henvende seg til
næringslivet arbeidet mye tyngre og hadde ikke klart å skaffe tilveie noen tilskudd.
Da man gjenopptok arbeidet med pengeinnsamling utpå høsten innså man at man var kommet
for langt ut på året og erfarte at man må henvende seg til næringslivet tidlig på året. Daglig
leder arbeidet med en egen informasjonsbrosjyre som også skulle hjelpe til å påvirke
næringslivet. Man gjorde samme erfaring her og måtte utsette dette arbeidet til neste år.
Da man ble klar over at at det økte driftstilskuddet fra kommunen uteble og at man var for sent
ute i forhold til næringslivet, fastslo man i styremøte den 31.10.01 at det ville gå mot et
underskudd i driften.
Daglig leders situasjon er bl.a slik at på grunn av de usikre inntektene krever det enda mer
arbeid for å bringe inn penger til driften i form av loddsalg og sponsing ved hvert arrangement.
Dette er veldig tidkrevende og gjør at man kommer inn i en negativ spiral i forhold til
arbeidsinnsats og det man sitter igjen med av økte inntekter.
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Bytteringen
Dette er en post som ikke står i budsjettet og har en utgiftspost kr 13 051,50. Inntektene er
kr 3 1886,50 og utestående fordringer kr 5 500. Resten kr 4 364.94, skal dekkes av Halden
kommune, kun muntlig tilsagn i det man avventer en rapport for hele prosjektet. Denne er
imidlertid ikke ferdig.

Konklusjon
1) Man fikk kr 30 000 mindre i driftstilskudd fra Halden kommune.
2) Man fikk kr 8 000 mindre i legatmidler enn budsjettert
3) Man fikk 14 000 mindre i støttemedlemskap fra næringslivet etc enn budsjettert
4) På grunn av den økte aktiviteten klarte man ikke å redusere enkelte adm.kostnader, som
snarere økte i forhold til budsjett.
Telefonutgiftene økte pga økt aktivitet og pga av at kontoret ikke var åpent på kveldstid
i nesten et halvt år og man måtte bruke mye mobiltelefon.
5) Kontorrekvisita økte også mye pga økt aktivitet da mye informasjonsmateriell ble sendt
ut, økt bruk av printerblekkpatroner og konvolutter etc
6) Flytting to ganger på ett år gjorde at man fikk ekstra utgifter, flytting av telefon,
stempler etc. Man hadde flyttet fra to kontorer i Hagegt. til ett kontor i Rådhuset og
måtte kvitte seg med noe inventar man ikke fikk plass til. Da man på slutten av året
igjen flyttet måtte man gjenskaffe noe, selv om dette var rimelig (Fretex for det meste)
var dette utgifter som ikke var budsjettert.

I forbindelse med budsjettet for 2002 er det laget et eget notat for hvordan underskuddet skal
rettes opp.
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