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Båtsfjord Kommentarrapport: Kultur

-

Kultur
-

Administrasjon
kultur/ fritid 4000

Økning i pensjon gjør at en ikke kommer ned på ramma. Her er det ingenting å hente på innsparing fra andre konto.
 
26.09.18  tg

-

Kultur- og
fritidsaktiviteter
4010

I balanse
 
26.09.18  tg

-

Drift bibliotek/
boksamling 4040

Før justering av pensjon, hadde biblioteket kommet ned på ramma, men diverse kutt.
 
Etter pensjonsjusteringer ligger bibliotek kr. 17045,- over ramma.
 
Skal vi ned på ramma, må vi i 2019 ikke leie inn vikar ved ferie, sykdom eller når bibliotekar er på kurs/seminar. Det vil
si at biblioteket da vil være stengt noe som går ut over våre brukere.
Har allerede tatt bort kr. 3527 på denne posten, og kan redusere med ytterligere 7000,- med å holde biblioteket stengt i
perioder.
 
Resten må da tas fra posten bevertning som brukes ved arrangement når vi har forfattere eller andre på besøk, og til
sommerlesing. Denne kan reduseres med kr. 4000,-.
 
Mangler fortsatt kr. 4045,- for å komme ned på ramma. Dette må da evt. tas fra inventar og utstyr, som da vil si ingen
innkjøp i 2019.
 
Jeg har i dette tilfellet valgt å la kr. 17045,- stå. Er derfor ikke nede på ramma.
 
27.09.18  tg

-

Drift Båtsfjord
kino 4060

Før justering av pensjon var vi nede på ramma og gjorde da noen justeringer/reduksjoner i kostnader for å komme dit.
Etter økning av pensjon har vi kommet til en differanse på kr. 4.711,- (mer budsjettert enn ramme).
 
Min oppfatning er at vi ikke kan redusere mer på kostnadene og lar kr. 4.711, stå eller vi kan øke inntektene (bilettsalg)
med kr. 4.711,- for å kommen ned på ramma. Da må vi ha flere besøkende.
 
Jeg velger å la kr. 4.711,- stå.
 
27.09.18  tg

-

Bassengdrift
4070

Før justering av pensjon klarte vi å komme ned på rammen. Økning av pensjon med kr. 23754,- gjorde at vi nå har et
budsjett 2019 som er kr. 23754,- mer enn rammen.
Strømkostnadene har økt betraktelig i 2017/2018 og utgjør en stor del av totalrammen.
Regnskapet for 2017 viser strømkostnad på kr. 281666,-. I 2018 er det budsjettert med kr. 230.000 og hiiå (pr.
31.08.18) viser regnskapet et forbruk på kr. 231 387,- som vil si merforbruk allerede i 2018.
 
I konsekvensjustert budsjett har vi allerede gjort de justeringer vi kan før ny pensjon kom inn, deriblant økning av strøm
med kr. 38.800,-. Det er ingen garanti for at dette skal holde.
Skal vi ned på rammen må vi stille tilbake økning av strøm, slik at denne kun blir økt med 15046,- og resten går til
pensjon.
En annen mulighet er å øke inntektene, men det fordrer at vi får flere besøkende i bassenget.
 
Jeg har valgt siste alternativ, selv om det ikke er noen god løsning. Og vi er dermed nede på rammen.
 
27.09.18  tg
 
 


