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Svar - Påminnelse om rapportering for frivilligsentraler for 2021 
Vi vil med dette bekrefte at tilskudd på kr. 440 000,- har gått inn i driftsbudsjettet til sentralen, og 
at sentralen har vært i 100% drift i hele 2021. 
Skaun frivilligsentral er eid i sin helhet av Skaun kommune, og er plassert under Kultur, fritid og 
frivillighet. Rapport (vedlagt) fra regnskapssystemet viser at sentralen har hatt kr. 706 563,- i 
lønnsutgifter, driftsutgifter har til sammen vært kr. 158 222,-.  
Jfr. punkt 4 i tilskuddsbrevet 
Året 2021 ble som året 2020 preget av en annerledes jobbhverdag og andre typer frivillig innsats 
enn vi har vært vant med. Skaun frivilligsentral har vært sentral i håndteringen av pandemien begge 
disse årene. I 2021 handlet det spesielt om vaksinering og koordinering av frivillig innsats i 
forbindelse med det. Vi organiserte julegaveaksjon også i 2021, samt at vi hadde handlehjelp og en 
til en-tjenester som vanlig. Vi tok opp igjen så smått en del aktivitet som lå helt brakk i 2020. 
Pandemien har satt sitt preg så langt ut også i dette året, og vi merker at det tar tid å få frivilligheten 
tilbake på banen som den var før pandemien. Men frivilligsentralen og frivilligheten endrer seg i 
takt med behovene i lokalsamfunnet, og det har vi fått bevist gjennom de to koronaårene vi nå har 
lagt bak oss. Vi har også markert oss som en viktig aktør for kommunen når man skal samhandle 
og ikke minst samskape med frivilligheten. 
Vi har ikke benyttet oss av andre kompensasjonsordninger eller tilskudd i perioden. 
 
 
Med hilsen 
Kultur, fritid og frivillighet 

 

 
Siri Grøttjord 
leder frivilligsentralen  
 

Direkte innvalg: 72867369 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 

Kopi til:


