
Informasjon 
TIL DEG SOM TILLITSPERSON

Hvem er du: 
• Offentlig saksbehandler fra NAV, barnevern, flyktningtjeneste o.l 
• Lærer, sosiallærer eller helsesykepleier
• Trener eller leder i en barne- og ungdomsorganisasjon/ klubb/ lag
• Miljøarbeider eller veileder for barn og unge

Fritidskassen er for
barn og unge i familier med periodevis eller langvarig stram økonomi

Hvordan løser vi det? 

Fritidskassen@ 
haugesund.kommune.no

Kultur, idrett  
og frivillighet

Telefon 
52713376

Hva gjør du? 

Hva kan støttes:

• Kontingent og deltakeravgift på faste, organiserte 
fritidsaktiviteter

• Treningsavgift
• Cup, leir, turnering og andre turer som er i regi av 

en klubb/organisasjon
• Nødvendig utstyr for å delta i aktiviteten

FRITIDSKASSEN

Ordningen er tillitsbasert, og det forventes ikke at dere skal undersøke familiens økonomiske situasjon. Det  
er ikke alltid så lett å oppdage hvem som har det vanskelig økonomisk. Familier som ellers klarer seg ok økonomisk,  
kan i en periode få økonomiske utfordringer som gjør at fritidsaktiviteter må nedprioriteres.  
Hensikten med Fritidskassen er å unngå frafall og utenforskap. 
Vi ber dere ta en skjønnsmessig vurdering utfra deres kjennskap til barnet og familien. Hvis dere er usikre, ta kontakt med 
oss så vurderer vi saken.

Send en e-post til 
fritidskassen@haugesund.kommune.no med: 

1. Navn på barnet, fødselsdato og adresse
2. Kontaktinformasjon til foresatt
3. Kopi av faktura på kontingent, treningsavgift og/

eller turnering, leir, cup 
 
 
Alle søknader blir skjønnsmessig vurdert.

• Vi  godkjenner søknad og kommuniserer med 
aktuell organisasjon om søkerne

• Organisasjonen sletter faktura til foresatte i 
sitt system og sender faktura til Haugesund 
kommune på de barna som skal få dekket faktura 
i perioden

• Vi gir foresatte beskjed om at søknad er godkjent 
og faktura dekkes

• Vi betaler midlene direkte til organisasjonen 
• For utstyr, så vil foresatte kontaktes av oss og få 

beskjed om når og hvor dette kan hentes

Det støttes i hovedsak én fritidsaktivitet per 
barn, men gjerne flere utgifter knyttet til 
denne.

En får ikke støtte til reiser i regi av skole eller 
private aktører

Organisasjonene skal fortsette å bruke egne 
ordninger for gjenbruk og innkjøp av utstyr, 
samt egne ordninger for støtte til sårbare 
grupper

Vi tar ikke i mot søknader, henvendelser, 
eller betaler ut midler direkte til foresatte.

Det refunderes aldri betalte fakturaer eller 
utgifter


