KONTINGENTKASSE - INFORMASJONSBREV 2019
Skien kommune har en tilskuddsordning kalt Kontingentkassa.
Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil kassa er tom.
Ordningen administreres av Enhet for Kultur- og Fritid.
For hvem: Barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av
fattigdomsproblematikk og har bostedsadresse i Skien.
Hva gis det støtte til: kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge fra
lavinntektsfamilier kan delta på organiserte fritidsaktiviteter.
Hvor mye: Inntil kroner 3.000,- i tilskudd per person per år som en engangsstøtte.
I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper og leirer.
Hvem kan søke (på vegne av barnet): Ledere eller ansvarlige for lag/foreninger eller representanter
for offentlige instanser som eksempelvis Barnevernstjenesten, NAV, Forebyggende helse,
miljøterapeut på skole med flere, som har kjennskap til barnet/ungdommen.
Barnet eller familien kan ikke søke selv.
Krav til søker:
Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte
til. Med dette menes det at den som søker skal hjelpe barnet til å huske på/komme seg til aktiviteten i
starten, ikke at den voksne må følge barnet på alle aktivitetene. Oppfølgingen kan også innebære å
sjekke at kontingenten er betalt, eller lignende.
Det er den som søker som må vurderer om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra
kontingentkassa vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke.
(Kontingentkassa er ikke ment å være et håndslag til lag- og foreninger som har trøbbel med å
inndrive kontingenter.) Det er barnets/familiens situasjon som er avgjørende.
Krav til søknaden: Vedlagte søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele
søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende.
Samarbeid med Kiwanis: Skien kommune har inngått et samarbeid med Kiwanis. Gjennom dette
samarbeidet åpnes det også for å støtte annet som faller utenfor kontingentkassens bestemmelser.
Dette kan være kontingenter som går over kontingentkassa sitt maksbeløp, delfinansiering av
turer/cuper mm.
Kultur & Fritid koordinerer søknaden med Kiwanis og søkeren anonymiseres slik at taushetsplikten
ivaretas.

Spørsmål om ordningen: Ta kontakt med Kontingentkassas kontaktperson Tonje Johansen, Enhet
for Kultur & Fritid, tlf. 35 91 39 36 eller på e-post: tonje.johansen@skien.kommune.no

Med vennlig hilsen
Bente Søfting
Driftssjef
Enhet for Kultur- og Fritid.

Vedlegg:
Søknadsskjema Kontingentkassa

SØKNAD OM TILSKUDD FRA KONTINGENTKASSA
Gjelder søknad om tilskudd til kontingent og/eller utstyr til barn og unge fra 6 år og ut videregående skole.
Det gis inntil kr 3.000,- i tilskudd per person per år. Den som søker vurderer om familien er i en slik situasjon at de ikke kan
dekke dette selv. Søker fyller ut søknaden og signerer.

Hvem søker (instans) ………………………….

Tlf:……………………

Hvem følger opp tiltaket: …………………………

Tlf: ………………………..

E-post:………………………………………….
Barnets/ungdommens navn:………………………………

Alder:……………….

Adresse:…………………………………………………….
Foresattes navn:…………………….

Tlf:……………………….

Adresse (foresatte):……………………………………………………….
Hva søkes det midler til?.....................................................................
Kontingent /aktivitet: kr……………..

Innkjøp av utstyr: kr……………

Faktura må vedlegges.
Dersom fakturaen allerede er betalt av barnets foresatte (og denne skal ha refusjon for betalt faktura),
må bankutskrift/kvittering som dokumenterer dette vedlegges søknaden.
Navn på kontoinnehaver:………………………………………………………………………
Kontonummer:………………………..

Fødsels- og personnr:………………………

NB. For å få utbetalt tilskuddet til en privatperson, må vi ha fullt fødsels- og personnummer, 11 siffer.
Jeg bekrefter å ha lest informasjonsbrevet som følger søknadsskjemaet
Søkerens underskrift…………………………………………..

Dato:………………………

NB: foresatte skal være informert om søknaden.
Søknaden sendes til: Skien kommune, postmottak, pb. 158 Sentrum, 3701 SKIEN eller
elektronisk til skien.postmottak@skien.kommune.no
Vi gjør oppmerksomme på at svarbrevet sendes direkte til organisasjonen via Altinn
Spørsmål kan rettes til: Tonje Johansen, tonje.johansen@skien.kommune.no, telefon: 35 91 39 36

Familietjenesten

