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Hensikt/ definisjon støttekontakt 
”En støttekontakt er en medarbeider, vanligvis uten profesjonell bakgrunn, som er lønnet av 
kommunen. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal støttekontakten bidra til at mennesker 
med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. Samværet skal gi 
mulighet for personlig vekst. Brukerens behov er utgangspunktet for om samværet organiseres 
enkeltvis eller i grupper.” (Soldal Kristin A. (2003) Støttekontakter, soveputer eller ressurser i 
velferdssamfunnet. Bergen. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjerke). 
 
 
Tildelingskriterier/ lovgrunnlag 
Støttekontakttjenesten tildeler støttekontakt etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
til eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med rus og eller psykiske vansker. 
Barnevernstjenesten tildeler støttekontakt etter Lov om barnevern. 
 
 
Et støttekontaktsforhold kan utformes på ulike måter ut i fra brukerens ønsker og behov; 

 Støttekontakt kan være et en-til-en tiltak:  
o En bruker og støttekontakt. 

 Støttekontakt kan være et gruppetiltak:  
o Flere brukere med felles målsetning sammen med en eller to fritidsassistenter. 

 Støttekontakt kan være et familietiltak:  
o En bruker og en støttefamilie/ besøksfamilie. 

 
 
Tilleggskriterier for tildeling av timer 

 Det skal settes opp individuelle målsetninger for støttekontaktsoppdraget ut fra hver enkelt 
brukers behov. 

 Timene skal brukes til deltakelse på kultur og fritidsaktiviteter, nettverksbygging, 
opplevelse og egenaktivitet. 

 Barn og ungdom prioriteres ved fordeling av støttekontakttimer. 
 Det gis bare unntaksvis støttekontakttimer til barn under 10 år. Da denne gruppen sjelden 

har et selvstendig kultur- og fritidsliv uavhengig av foresatte. 
 
 
Vedtak/ engasjement/ ferieavvikling 

 Det fattes vedtak om støttekontakttjeneste og inngås oppdragsavtale med støttekontakten 
fram til nærmeste dato av 01.12 og 01.06 hvert år.  

 Om forutsetningene ikke endres, og partene ønsker det, forlenges vedtaket og 
engasjementet automatisk for seks nye måneder. 

 I tilfeller der behovet for støttekontakt er konstant kan det også fattes vedtak og engasjeres 
støttekontakter for et år av gangen; fra 01.03 et år til 28.02 neste år. 



 I løpet av en periode på 12 måneder skal støttekontakten avvikle 4 ukers ferie. Dette skal 
skje i dialog med bruker. 

 Partene har en måneds gjensidig oppsigelsestid. Oppsigelsen skal skje skriftlig. 
 Når oppdraget avsluttes skal det leveres en skriftlig evalueringsrapport. Veileder er 

ansvarlig for at dette blir fulgt opp. 
 
 
Arbeidsmåte 

 Støttekontakten skal bidra til at bruker får en hyggelig og meningsfylt fritid på brukerens 
premisser.  

 Støttekontakten skal bidra til at bruker mestrer flere situasjoner og utfordringer, samt 
hjelpe brukeren i å utfolde og utvikle sine personlige egenskaper, med utgangspunkt i 
brukerens behov og interesser. 

 Støttekontakten skal i sitt arbeide legge vekt på åpenhet og det å få en god 
kommunikasjon. Dette er viktige kvaliteter i arbeidet, som skal bygges på respekt for 
brukeren av tjenesten. 

 Støttekontakten skal være et bindeledd mellom brukeren og det allmenne kultur- og 
fritidslivet. 

 Støttekontakten skal legge forholdene til rette slik at brukeren av tjenesten lettere kan delta 
på ordinære tilbud og aktiviteter. 

 
 
Veiledning/ oppfølging/ rekruttering 

 I et hvert oppdragsforhold skal det være en veiledningsansvarlig. Veiledningsansvarlige er 
personen som har fattet vedtaket om støttekontakt, dersom ikke annet er avtalt.  

 Denne personen har det faglig ansvar for støttekontaktoppdraget.  
 Veileder har plikt til å innkalle støttekontakten til innføringssamtale, minimum en 

oppfølgingssamtale (ca. 01.06 ) hvert år, samt avslutningssamtale. 
 Ut over dette inngås spesielle veiledningsavtaler. 
 Støttekontakten forplikter seg til å motta veiledning og til å kontakte veileder når han/ hun 

kommer opp i situasjoner eller har spørsmål som er nødvendig å drøfte. 
 Veileder er ansvarlig for opplæring og evt. kursing.  
 Rekruttering foregår ved annonsering etter behov, intervjuer eller kontakter i nærmiljøet. 

 
 
Vilkår 

 Støttekontaktene skal i regelen være fylt 18 år. Ved evt. unntak av alderskrav, skal 
foresatte undertegne.  

 Alle nye støttekontakter skal levere politiattest. 
 Det inngås oppdragsavtale med den enkelte støttekontakt. 
 Status som oppdragstaker isteden for arbeidstaker innebærer bl.a et skille på  arbeidsgivers 

/oppdragsgivers ansvar for å utbetale  sykepenger og feriepenger. 
 Etter folketrygdeloven har allikevel støttekontakter krav på sykepenger på  grunnlag av 

en årlig ervervsinntekt etter 16. sykedag. 
 Alle støttekontakter skal undertegne taushetserklæring.  

 
 
Rapporter/ timeliste 

 Timelistene skal leveres til veileder/ fagansvarlig innen den 25. i hver måned. 
 Lønn utbetales den 12. i påfølgende måned. 
 Timelister eldre enn 4 måneder regnes som ugyldige i forhold til utbetaling av lønn.  



 
Avlønning 

 Støttekontakttimer og veiledningstimer lønnes likt. 
 Avlønning skjer etter minstelønnssats assistent uten ansiennitet.   
 I tilfeller hvor brukeren er spesielt krevende kan støttekontakten avlønnes som assistent 

etter ansiennitet, uten tillegg. Avlønning etter fagarbeiderstilling skjer kun i tilfeller hvor 
fagansvarlig finner dette nødvendig. 

 Fritidsassistenter, dvs. “støttekontakter” som er støttekontakt for en gruppe på 2 eller flere 
brukere samtidig, avlønnes som assistent etter ansiennitet, uten tillegg.  

 Ved oppmøte kun for veiledning lønnes oppdragstaker med minimum 2 timer. Dette 
regnes som ekstra timer og skal ikke gå ut over brukerens timer. 

 
 
Godtgjøring 
Utgiftsdekning: 

 Støttekontakten får en godtgjøring på inntil 500 kr per måned. Denne skal dekke 
støttekontaktens utgifter når han er sammen med bruker. 

 Bruker skal dekke sine egne utgifter i forbindelse med deltakelse på kultur og 
fritidsaktiviteter. 

Reiseregning: 
 Bruker kan få dekket inntil 200 km i måneden med egen bil etter kommunaltakst (for tiden 

4,05 kr, passasjertillegg 1,00 kr). Det samme gjelder ved bruk av oppdragstakers bil. 
Reiseregning leveres til fagansvarlig.   

 Antall kilometer skal stå i forhold til vedtaket om støttekontakttjeneste. 
 Endringer av godtgjørelsen behøves ikke å bli tatt opp politisk. 
 I tilfeller hvor oppdragstaker ikke har oppmøtested på Iveland kommune, kan det avtales 

reisegodtgjørelse mellom hjem og brukers hjem. 
 
 
Gjennomføring 

 Som en regel innvilges det støttekontakt med en ramme på 2 eller 5 timer pr. uke. I helt 
spesielle tilfeller kan man gå utover dette. 

 Tjenesten skal ha kontinuitet og timer skal som hovedregel ikke overføres fra en måned til 
en annen.  

 Ubenyttede støttekontakttimer legges i en felles reservepost som kan brukes til 
veiledningstimer og ekstra enkelttimer etter søknad for spesielle oppdrag. 

 Iveland kommune er kun ansvarlig for å yte nødvendig helsehjelp innad i kommunen. 
Man tilstreber derfor å gi tjenestetilbudet i nærmiljøet. Det skal fremgå i vedtaket hva som 
er innvilget.   

 
 
Om klagerett og klagebehandling 

 Enkeltvedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kan påklages, og 
klageinstans er Fylkesmannen i Aust-Agder. 

 Klagen må være fremsatt innen 4 uker etter mottak av vedtaket. 
 Klagen sendes til Pleie- og omsorgstjenesten i Iveland kommune. Ved henvendelse til 

tjenesten kan du også få hjelp til å skrive en klage. 
 
 
 


