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Baggrunden for tilskuddet
Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2012 - 2015, at afsætte 50.000 kr. årligt som støtte til
vanskeligt stillede børn.
Med revision af folkeoplysningsloven er det blevet lovligt at give fripladser til særligt vanskeligt stillede børn
og unge i forbindelse med deres deltagelse i foreningsaktiviteter.
Målet med fripladsordningen er, at yde tilskud til børn og unge med særlige behov for deltagelse i
foreningslivet og hvor deltagelse er vanskeliggjort af økonomiske eller andre familiære forhold.
Tilskuddet ydes til kontingent for børn og unge i aldersgruppen 0 - 25 år.

Principper for udbetaling af tilskuddet
1. Tilskuddet udbetales til en forening med hjemsted i Allerød Kommune på anmodning fra
foreningen.
2. Der kan udbetales tilskud til en forening uden for Allerød Kommune, såfremt det ønskede tilbud
ikke findes i Allerød Kommune.
3. Der gives tilskud på maksimalt et års kontingent og maksimalt 2.000 kr. Tilskuddet kan gives
yderligere for et år efter konkret ansøgning og begrundelse.
4. Barnet/den unge kan være henvist af en sagsbehandler, en pædagog i en institution, en lærer, en
SSP- medarbejder eller anden kommunalt ansat person.
5. En forening kan også på eget initiativ ansøge om tilskud til kontingentet efter nærmere
begrundelse.
6. Ansøgningerne vurderes og godkendes administrativt af Drift - og Idrætsinspektøren evt. efter
drøftelse med den, som har henvist barnet/den unge
7. Den som har henvist barnet/den unge, har ansvaret for at familien er orienteret om at barnet/den
unge deltager i foreningen og får betalt kontingentet af Allerød Kommune.
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Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde nedenstående oplysninger:
1. Foreningens navn
2. Foreningens Cvr. nr.
3. Henvist af (f.eks. SSP lærer XX på Lillerød Skole)
4. Barnets / den unges navn
5. Barnets / den unges fødselsdato (IKKE cpr.nr.!)
6. Kontingentsperiode (dato og år)
7. Beløb der ansøges om
Ansøgninger modtages løbende og kan sendes på e-mail til: kommunen@alleroed.dk att. Kai Raun.

Udbetaling
Udbetalinger kan kun ske til foreningerne og dette sker umiddelbart efter godkendelsen. Foreningen og den
person der har henvist barnet/den unge modtager en afgørelse på e-mail.

Budget
Der er i budget 2012 – 2015 afsat 50.000 kr. pr. år til ordningen.

Ikrafttræden
Disse regler er godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 12. april 2012. Ordningen evalueres i april 2013.
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