
Søknad om straksmidler, 
til Barn og unges kommunestyre v/ arbeidsutvalget. 

Barn og unges kommunestyre (BUK) i Vestby kommune har satt av inntil kr. 50.000,- til straksmidler 
som alle barn og ungdom i kommunen kan søke støtte fra gjennom hele skoleåret. Dette er mulig ved 
at BUK har gitt mandat til sitt arbeidsutvalg om å bevilge inntil kr. 7000,- til hvert strakstiltak..  
Søkere er garantert svar innen en måned.  
Søkegruppen velger én kontaktperson. Dere må også oppgi en voksen person som veileder.  

(Q&A)            

Hvilke søkere blir prioritert?  Tiltak som kommer mange barn og unge til gode blir prioritert.  

Hvem kan søke?  Alle barn og ungdom opp til 18 år kan søke. 

Hvor mange søkere må det være?  Det må minst være to personer som søker.  

Søknaden fylles ut på data, skrives ut, underskrives og sendes til: Barn og unges kommunestyre 
v/Morten Nygaard, Vestby kommune, Pb 144, 1541 Vestby.  
Har du spørsmål? send e-post til morten.nygaard@vestby.kommune.no  

Tittel på prosjektet/ tiltaket:____________________________________ 

__________________________________________________ 

Hvem er dere som søker? (Er gruppen en vennegjeng/ med i en lag/ forening/ har felles interesser?): 

__________________________________________________________________________________ 

Hvor mange er dere som søker? ___________________ 

Navn og alder på dere som søker (dersom dere er mange, holder det med inntil fem navn.). 

 

 

 

 

Navn på ansvarlig kontaktperson:________________________________     Fødselsdato:__________ 

Adresse:____________________________________ 

Telefon/mobil:___________________________ E-post:______________________________ 

Navn på voksen veileder (over 18år):_____________________________   Fødselsdato:___________ 

Adresse:____________________________________ 

Telefon/mobil:___________________________ E-post:______________________________ 

Kontoinnehaver:_____________________________  Kontonummer (11 siffer):__________________ 



Har dere søkt Barn og unges kommunestyre før:  JA/ NEI 

Hvis ja, har dere levert rapport og regnskap?  JA/ NEI 

Hvor fikk dere høre om straksmidler? _____________________________________________ 

Beskriv tiltaket/prosjektet: 
Dette bør være med: (fyll helst ut digitalt, men dersom dere skriver for hånd, kan dere bruke ekstra ark). 
• Hva handler det om?/ Hva skal gjøres? 
• Hvorfor er dette viktig? 
• Hvem og hvor mange vil få glede av tiltaket? (ca. antall., alder, kommer flere grupper til gode? osv.) 
• Når og hvor og hvordan skal det gjennomføres?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Budsjett: 

Utgifter: (beskriv så konkret som mulig, eks. ny skaterampe fra Blablakatalog s.32/ 
Honnorar for et helgekurs med trommeslager Arne Bergen osv ) 

KR: 

  
  
                                                                                                                                         
                       
Totale kostnader/utgifter:                                                                                   
Inntekter: (Egenandel = andre midler dere har eller får fra andre, som skole/ 
FAU, velforeninger m.m. ) 

 

Søknadssum Barn og unges kommunestyre (maks kr.7000,-):     
Egenandel:  
SUM inntekter:  
 
Vedlegg?:  JA/ NEI. (legg gjerne ved bilder, skisser, lydfiler, brosjyrer etc.) 
Hvis ja, skriv hva:   

Kontaktperson tar herved ansvar for at rapportering og regnskap med billag sendes BUK senest en 
måned etter at tiltaket er gjennomført. Dersom ikke alle midler blir brukt eller det blir brukt på andre 
måter enn oppgitt, står kontaktperson ansvarlig for å betale tilbake deler eller hele beløpet. 

Sted og dato: __________________ 

__________________________________  ____________________________________ 
Underskrift kontaktperson     foresatte til kontaktperson 


