
 

        Kongsvinger, 25. mai 2021 

 

Kongsvinger kommune 

Postmottak@kongsvinger.kommune.no 

 

MAKSIMUMSBELØP KNYTTET TIL KONTINGENT- OG UTSTYRSKASSA 

Vi viser til henvendelsen fra Victory Dance v/Ida Craig om behov for økning av 

maksimumsbeløpet for utbetaling fra kontingent- og utstyrskassa. Det kan i dag søkes om 

inntil kr. 2.000 per person per år. 

 

Kontingent- og utstyrskassa er gitt en økonomisk ramme i det kommunale budsjett.  For 

idrettsrådet er det viktig at flest mulig kan ha nytte av denne ordningen. En økning av 

maksimumsbeløpet kan muligens innebære at noen vil få avslag fordi kassa er tom. Det er 

ikke ønskelig fra idrettsrådets side. 

 

Samtidig ser vi at det kan være behov for et større maksimumsbeløp nå for å få barn og unge i 

aktivitet igjen etter en periode med begrensede muligheter, noe som har medført en større 

nedgang i medlemstallet i idrettslagene i Kongsvinger.  Permitteringer i arbeidslivet kan også 

ha familieøkonomiske konsekvenser som innvirker på barn og unges mulighet for å delta i 

aktiviteter på nåværende tidspunkt. Vi håper derfor det kan være mulig å øke kontingent- og 

utstyrskassa (om nødvendig), som et ekstra bidrag inneværende år. 

 

Idrettsrådet foreslår derfor følgende: 

1. Maksimumsgrensa per person økes til kr. 3.000 for inneværende år, forutsatt at den 

økonomiske rammen tilpasses slik at ingen søkere som oppfyller kriteriene for 

tilskudd, får avslag fordi det ikke lenger er midler for utdeling. 

2. I forbindelse med behandling av kommunens budsjett for 2022 gjøres en vurdering av 

fremtidig maksimumsgrense basert på årets erfaringer og den økonomiske ramme som 

gis til dette formål i fremtiden. Vi synes da det kan være fornuftig å også drøfte en 

differensiering av maksimumsgrensa for tilskudd ut fra søkers alder. 

 

Vi ber kommunen vurdere vårt forslag, og stiller oss til rådighet dersom det er spørsmål eller 

kommentarer til vår innstilling. 

 

Med hilsen 

Kongsvinger Idrettsråd 

 

Roger Granseth 

Leder 

 

Kopi:   Stig Fonås,  Aud Olstad 
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