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Kontantkasser – Kriterier for kommunen til å delta/ søke.
Møre og Romsdal idrettskrets (MRIK) har satt følgende kriterier for å kunne søke midler til
kommunens egen kontantkasse:
Kriterie 1: Ansvarlig person i kommunen
Det er et krav om at det skal være avsatt en dedikert ressurs i kommunen som skal fungere
som vår og kommunens lag/foreningers kontaktperson.
Kriterie 2: Avsatte midler i egen kommune
Prosjektet har en målsetning om en fordeling av den lokale potten mellom kommunen og
midlene fra MRIK. Det er en forutsetning at kommunen stiller med sin andel gjennom enten
administrativt eller politisk avsatte midler. Uavhengig om kommunens midler settes av
administrativt eller gjennom en politisk sak, ønsker vi at saken løftes som minimum en
informasjons- og/eller orienteringssak i berørte utvalg slik at politikerne/berørte utvalg får
høre om tilskuddsordningen og kommunens tanker rundt den.
Målet med prosjektet er å skape varige og faste ordninger for kontantkasser i kommunene.
På grunn av dette har vi bestemt at det er viktig å synliggjøre at midlene fra MRIK ikke må
anse som et fast årlig tilskudd.
Fordelingen av midler ut mot kommunene vil derfor følge følgende prinsipp:
•

Kommuner som søker og skal starte opp med ordningen, kan motta opptil like mye
fra MRIK som de setter av selv. Det legges altså opp til en 50/50- fordeling mellom
partene.
Eksempel: Kr. 50.000, - avsatt i kommunen = Kr. 50.000, - søkes fra MRIK

Søknad om midler til kontantkasse i vår kommune
Hvor mye man søker om, har sammenheng med antall barn og unge i kommunen og antall
barn og unge som lever i familier med vedvarende lag inntekt. Bruk gjerne tall for deres
kommune når dere beregner.
Søknaden er enkel og sendes via eget skjema som er tilgjengelig på vår nettside, under
«kontantkassa.no».
Søknaden skal inneholde:
•
•

Hvor mye kommunen ønsker å stille med av egne midler/ønsker å legge inn i sin
lokale pott.
Hvem som skal være kontaktperson for ordningen i kommunen og arbeide med den
lokalt
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Søknadsfrist
Fortløpende. Vi understreker at det ikke er et krav om at midlene er avsatt innen kommunen
søker, men at det er tatt en avgjørelse om hvor mye midler kommunen ønsker å sette av
selv, og dermed også søke fra MRIK.
Utbetaling av midler
Møre og Romsdal idrettskrets vil utbetale midler, etter vi mottar en bekreftelse av at
kommunen har avsatt egne midler.
Rapportering og eventuell tilbakebetaling av midler
Møre og Romsdal idrettskrets vil utarbeide et enkelt skjema som skal sendes til
kontaktperson innen 1. desember som rapportering for inneværende år. Her vil det
etterspørres hvor mye midler som er benyttet. Vi ønsker i tillegg spesifisering av enkel
statistikk som:
•
•
•

Hvilken aldersgruppe det søkes mest for
Hvilke typer organisasjoner som bruker søknadsordningen
Hva det søkes til (aktiviteter/kontingenter/utstyr/deltakelse i turneringer,
konkurranser/turer m.m)

Kommunen bes dermed å holde oversikt over disse statistikkene slik at de kan rapporteres
ved endt år. Har ikke kommunen brukt opp sine midler vil disse bli bedt om å tilbakebetales
til idrettskretsen. Det kan eventuelt søkes om overføring av midlene til neste år dersom
ordningen videreføres i kommunen det gjelder.

Ta gjerne kontakt med oss i Møre og Romsdal idrettskrets for mer informasjon.
Ellen Cathrine Hammer tlf. 40877781, ellen.hammer@idrettsforbundet.no
Roar Lervik, tlf. 992 70 638, roar.lervik@idrettsforbundet.no

