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Tjenesten kan organiseres som:

• individuell støttekontakt

• deltakelse i en aktivitetsgruppe

• et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. 

For mer info: www.fritidforalle.no

Kommunene organiserer støttekontakttjenestene på ulike måter.
Noen bruker fritidskontakt, treningskontakt, tilrettelegger eller
andre betegnelser på tjenesten. Den kan gis individuelt eller i
grupper.

TRE HOVEDLØSNINGER:
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• En som bidrar til en meningsfylt fritid for andre. 

• En som kan hjelpe til med deltakelse i kultur- og 
fritidsaktiviteter.

• En som kan bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse
sammen med andre. 

• En som kan bidra til å inkludere personer i frivillige 
lag og organisasjoner.

HVA ER EN STØTTEKONTAKT?
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Barn, unge, voksne og eldre som av ulike grunner trenger 
hjelp for å oppleve en meningsfylt fritid. 

• Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste i kommunene.  

• Den som ønsker støttekontakt må søke om dette, 
og vedtak fattes etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 m.m. eller lov om barneverntjenester.

• Et vedtak om støttekontakt gjøres ut fra en individuell
vurdering. Det skal tas utgangspunkt i den enkeltes 
ønsker og behov.

• Vedtaket beskriver omfang, varighet og hvordan 
tjenesten kan organiseres.

De som trenger støttekontakt er ulike. Derfor må også 
støttekontaktene være ulike.

HVEM KAN FÅ STØTTEKONTAKT?
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• Personer som har tid og overskudd.

• Pålitelige kvinner og menn, unge og eldre, som kan 
samarbeide med andre.

• Personer med eller uten faglig bakgrunn, med
ulike interesser og kompetanse.

• Lag og organisasjoner.

Alder, kjønn, personlighet og interesser er avgjørende 
for hvem du kan være støttekontakt for.

Det kreves ingen fagbakgrunn.

HVEM ØNSKES SOM STØTTEKONTAKT?
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• Kommunen gir godtgjøring etter gjeldende satser. 

• Den som søker om å bli støttekontakt vil bli kontaktet 
for samtale/intervju.

• Kommunen skal godkjenne oppdragstaker før igang- 
setting. Referanser skal oppgis.

• Politiattest kan påkreves.

• Taushetserklæring må undertegnes.
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GREIT Å VITE:



• Oppdrag vil variere både i tid og innhold. 

• Kommunen er ansvarlig for at nødvendig opplæring 
og veiledning blir gitt.

• Støttekontakttjenesten organiseres ulikt i de forskjellige 
kommunene.

• Ledsagerbevis: Mange kommuner har innført ledsager-
bevis. Den enkelte kommune kan gi informasjon om sitt
tilbud.
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VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med din kommune for mer informasjon:
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