
KONTINGENTKASSA 

Porsgrunn kommune har siden 2017 samarbeidet med Kiwanis Club med en 
støtteordning kalt Kontingentkassa. Vi har også fått støtte fra Telemarks idrettskrets 
gjennom Gjensidige Stiftelsen som bidrar med ytterligere 105 000,-  
Det er nå gledelig å annonsere at det er avsatt til sammen kr. 355.000,- i år for å 
dekke denne støtteordningen som skal hjelpe barn og unge.

Målsetting med Kontingentkassa er å sikre at alle barn i Porsgrunn skal ha mulighet 
til å delta på en ukentlig  fritidsaktivitet  innen idrett og andre lag/foreninger i 
nærmiljøet  trass i familiens økonomiske situasjon.

Ordningen administreres av saksbehandler i Kulturvirksomheten.
Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil kassa 
er tom.

Målgruppe:
Barn og unge i alderen 6 til fylte 23 år, som av økonomisk årsaker ikke kan delta i 
en ukentlig fritidsaktivitet innen idrett og andre lag/foreninger i nærmiljøet.

Målsetting:
Målsetting med Kontingentkassa er å gi et tilskudd til kontingenter og utstyr. Det gis 
inntil kroner 2.500,- i tilskudd per person per år. Tilskuddene gis for ett år av gangen 
og er å regne som en engangsstøtte. 
I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, 
cup og leir.

Hvem kan søke (på vegne av barnet): 
Ledere i lag og foreninger, eller offentlige instanser som har kjennskap til barnet/
ungdommen kan søke om midler. Barnet eller familien kan ikke søke selv. 

Det er den som søker som må vurdere 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.

Barn/ungdom som har fått støtte til deltagelse til ukentlig aktivitet fra annen 
virksomhet i Porsgrunn kommune kan ikke få støtte til en annen aktivitet via 
Kontingentkassa.

Søknad: 
Søknadsskjema må benyttes. 
Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet.
Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist).

Spørsmål om ordningen kan rettes til: 
Marianne Lunde, tlf: 905 904 05
marianne.lunde@porsgrunn.kommune.no

mailto:jorunn.jordbakke@porsgrunn.kommune.no


SØKNADSSKJEMA  «KONTINGENTKASSA» 

Gjelder søknad om tilskudd til kontingent og/eller utstyr til barn og unge 
mellom 6 og 23 år. Det gis inntil kr 2.500,- 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.  

Hvem søker (instans): Tlf: 

Kontaktperson: Tlf: 

E-post:

Barnet/ungd. navn: Alder: F.dato:

Adresse: 

Tlf: Foresattes navn:
Adresse: 

Hva søkes det midler til? 

Kontingent/aktivitet:  

Innkjøp av utstyr: 

NB! Kontingentfaktura vedlegges søknaden, eller ettersendes. 
Vi ordner rekvisisjon for evt. innkjøp. 

Beskrivelse/utfyllende kommentar – type aktivitet (spesifiser utgiftene) 

Dato: Underskrift: 

NB! Foresatte må være informert om søknaden.  

Spørsmål kan rettes til: 
Marianne Lunde, tlf: 905 904 05
marianne.lunde@porsgrunn.kommune.no

Søknaden sendes som mail eller brev til:
Porsgrunn Kommune, Kultur – idrettsavdelingen
Kjølnes Ring 60, 3918 Porsgrunn 

Kr.
Kr.
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