Retningslinje for tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter
I. Om tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter
1. Formål
Tilskuddsordningen har som formål å gi barn og unge fra familier med dårlig økonomi
mulighet til å delta i faste, jevnlige, organiserte fritidsaktiviteter, som gir tilhørighet over tid.
2. Målgruppe
Målgruppen er barn og unge i alderen 6-18 år, som bor i Nordre Follo kommune, og lever i
familier der økonomien er hindrer dem i å delta i faste, jevnlige, organiserte
fritidsaktiviteter.
3. Tilskuddsordningens forvaltning
Det er kommunen som forvalter tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter, i samarbeid med
frivillig sektor i Nordre Follo kommune. Kommunens virksomhet folkehelse, idrett og
friluftsliv administrerer ordningen. Virksomheten lager en årsmelding som behandles i
Utvalg for oppvekst, idrett og kultur, Ungdomsrådet, Nordre Follo idrettsråd, Nordre Follo
musikkråd og Nordre Follo speideråd. Årsmeldingen sendes som orientering til andre
samarbeidspartnere (organisasjoner og næringsliv).
Forslag til endringer i tilskuddsordningen fremmes som egen sak i Ungdomsrådet, Utvalg for
oppvekst, idrett og kultur, formannskapet og kommunestyret.
4. Finansiering og administrering av tilskuddsordningen
Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge er avhengig av kommunestyrets
årlige bevilgninger, prioritering og vedtak i Strategi- og handlingsplanen. I tillegg kan
ordningen få tilskudd/gaver fra organisasjoner, næringsliv og innbyggere én eller flere
ganger pr. år, for å øke beløpet som årlig kan tildeles gjennom ordningen. Ordningen
forvaltes av kommunen som et bundet fond.
II.FOR DEN SOM VIL SØKE
5. Hvem kan søke (på vegne av barnet)?
Organisasjoner i Nordre Follo, som er registrert i frivillighetsregisteret, fritidsklubbene og
Nordre Follo kulturskole kan søke om støtte.
I tillegg kan ansatte på vegne av et barn/ungdom med behov for økonomisk støtte til en
fritidsaktivitet søke.
Søknaden skal inneholde navn på barnet, fødselsdato og samtykke fra foresatte til barn
under 15 år.
6. Hva kan det gis støtte til?
Kommunen gir støtte til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir tilhørighet over tid.
Det kan være medlemskontingent, lisenser, deltaker-/aktivitetsavgift og egenandel på turer.
Kommunen vurderer søknader individuelt og beløpet det er søkt om, kan innvilges helt eller
delvis.

7. Søknaden
Organisasjonen eller ansatte i kommunen sender søknader elektronisk via skjema på
https://skjema.no/nordrefollo/NFK007

Organisasjonen eller ansatte i kommunen skal sende en egen søknad for hvert barn de søker
for. Én søknad kan ikke omfatte flere aktivitetsavgifter eller egenandeler for flere turer. Det
er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader løpende.
III.BEHANDLING AV SØKNADER
8. Hvem behandler søknadene?
Virksomheten Folkehelse, idrett og friluftsliv mottar og vurderer søknadene etter
tilskuddsordningens retningslinjer. Personopplysninger behandles etter gjeldende lovverk.
9. Frist for å svare på søknad
Søkeren skal normalt få svar senest 10 dager etter søknadsdato.
10. Tildeling av midler
Beløpet som blir innvilget, utbetales til organisasjonen det søkes støtte til, som selv bokfører
innbetalingen.
Kommunen kan tildele støtte så lenge det er midler i tilskuddsordningen. Kommunen skal
forvalte midlene slik at ansatte som jobber med barn og unge og alle søknadsberettigede
organisasjoner oppmuntres til å søke. Overskudd fra et år overføres til neste år.
11. Informasjon om tilskuddsordningen

Informasjon om tilskuddsordningen publiseres på kommunens og samarbeidspartnernes
nettsider. Alle ansatte som jobber med barn og unge, blir gjort kjent med
tilskuddsordningen.
Informasjon om tilskuddsordningen skal publiseres på flere språk for å nå alle i målgruppen.
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