SØKNAD OM TILSKUDD TIL
BARNE- OG UNGDOMSFUNKSJONÆR 2019
NB: Gjelder ikke idrett.
Søknadsfrist 15. mars 2019
Vedlagt søknaden skal det følge arbeidsinstruks/arbeidsbeskrivelse for stillingen.
Arbeidets art må komme klart fram.
Foreningens navn:

____________________________________________________________

Adresse:

____________________________________________________________

Postnr./sted:

____________________________________________________________

Søknadsansvarlig:

____________________________

Telefon arbeid:

____________________

E-post adresse:

____________________________________________________________

Post-/bankgiro for utbetaling av tilskudd:
Sted og dato:

Tillitsverv: ____________________
Telefon privat: ___________________

__ __ __ __ . __ __ . __ __ __ __ __

___________________ ___________________________________________
Ansvarlig underskrift

Jeg er kjent med søknadskriteriene for tilskudd fra Haugesund kommune, og er klar over at uriktige eller manglende
opplysninger kan gi redusert eller bortfall av tilskudd.

Stillingsbetegnelse: _________________________________________________________
Når ble stillingen opprettet:
_____________________________________________
Den ansattes navn: _________________________________________________________
Tiltredelsesdato:

___________________

Årslønn inkl. sosial utgifter:
Arbeidstid:

Stillingsstr.: _____________________

_____________________________________________

_______________________________________________________________

Pensjonsform:

_________________________________________________________

Ansettelsesform:

_________________________________________________________

Hvor stor del av arbeidet utgjør barne- og ungdomsarbeidet: __________%
Søknaden skal sendes
til:

Haugesund kommune
Postboks 2160
5504 Haugesund
Tlf: 52 74 30 00 E-post: postmottak@haugesund.kommune.no
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[Skriv her]

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tilskudd til barne- og ungdomsfunksjonær
Aktuelt for
Frivillige organisasjoner med minimum 150 betalende medlemmer under 20 år.
Formål
Gi støtte til delvis dekning av de utgifter foreningene har i forbindelse medlønnet
foreningsfunksjonær. Stillingen skal tillegges administrative og organisatoriske arbeidsoppgaver
og fortrinnsvis fremme en aktiv virksomhet blant barn og ungdom.
Grunnlag
Stillingen som det kan ytes støtte til må primært være opprettet for barne- og ungdomsarbeidet.
Det gis kun lønnstilskudd til en funksjonær pr. forening. Med funksjonær menes i denne
sammenheng barnearbeider, ungdomsarbeider, ungdomssekretær, ungdomskonsulent o.l.
For stillingen skal det være utarbeidet arbeidsbeskrivelse som legges ved søknaden.
Foreninger som mottar tilskudd skal oppgi den ansattes navn, ansettelsesform, vilkår og
tiltredelsesdato.
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Beregning
Støtte til foreningsfunksjonær beregnes ut fra den prosentandel av stillingen som omfatter arbeid
med barn og ungdom.
Støtten skal ikke overstige 50 % av lønn tillagt sosiale kostnader.
Støtteordningen har et maksimalbeløp som kan være gjenstand for regulering.
Det benyttes utregningsmodell som angir maksimumsbeløp den enkelte forening kan få etter
størrelse.

Informasjon
Henvendelse til Servicesenteret, tlf 52 74 30 00 eller: www.haugesund.no
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