ENEBAKK KOMMUNE
Enebakk 23.01.2019

SØKNADSKJEMA FOR TILSKUDD TIL AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE.
Kommunestyret vedtok 17.09.18 at man kan søke om økonomisk støtte til aktiviteter for barn
og unge i kommunen.
Det kan for eksempel være:
 Hel eller delvis støtte til å benytte et tilbud i Kulturskolen.
 Hel eller delvis inndekning av medlemskontingent/spillelisens i et korps eller
idrettslag, organisasjoner eller andre faste aktiviteter.
 Gratis billetter til Folkebadet.
 Gratis billetter til kinoen på Samfunnshuset.
Andre kan, med samtykke fra foresatte, søke på vegne av barnet/ungdommen eller foresatte
kan søke på vegne av egne barn/ungdommer.
Søknadskjema fylles ut og søknaden sendes: Enebakk kommune v/Kulturtjenesten
Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Personopplysninger:

Unntatt offentligheten off.lov §13.1 og fv.l 13

Aktivitet det søkes støtte til:

Søknadssum:
Støtten utbetales mot dokumentasjon av utgiftene.

Barnets navn:
Fødselsdato:
Adresse:
Foresatt 1:

Navn:

Foresatt 2:

Navn:

Husstandens samlede inntekt.
Dokumenter kan etterspørres.
Husstandens samlede inntekt:

Postadresse:
Prestegårdsveien 4
1912 ENEBAKK

Besøksadresse:
Prestegårdsveien 4
Kirkebygda

Organisasjonsnr.:
964 949 581
Internett:
www.enebakk.kommune.no
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no

Telefon:
Telefaks:

64 99 20 00
64 99 20 09

2

Sted/dato
………………………………………………………………………………………………….

Foresattes underskrift
………………………………………………………………………………………………….

Vedtatt i Kommunestyret 17.09.18.
Nye retningslinjer for «Kommunale stønader til kulturformål i Enebakk kommune § 5A»:
«§5a - Av tilskuddsrammene avsettes det hvert år 100.000,- i en søkbar pott til
arrangementer/tiltak rettet mot integrering, aktiviteter for barn/unge utenfor faste
aktiviteter, og økonomisk bistand til barn/unge av betalingssvake familier.
Ordningen kan søkes av foreldre/foresatte med behov for økonomisk bistand knyttet til
ulike aktiviteter for barn/unge.
Lag/foreninger kan også søke på vegne av barnet/ungdommen etter samtykke fra
foreldre/foresatte.
Dersom kommunen etterspør dokumentasjon er søker forpliktet til å levere etterspurte
opplysninger.
Denne rammen skal også ivareta søknader om særskilte tilbud til grupper av barn/unge
i regi av lag/foreninger».
Ved mislighold kan støtten kreves tilbake og man kan miste retten for støtte ved en senere
anledning.

