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Formålet med tjenesten 
Fritidskontakttilbudet skal bidra til at barn, voksne og eldre skal få en aktiv og meningsfull 
fritid i fellesskap med andre, forebygge isolasjon og fremme sosial deltagelse.  
 

Hvem kan få denne tjenesten? 
Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper som oppholder seg i kommunen, 
herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, 
sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne, samt barn som bor i kommunen og der 
barneverntjenesten vurderer at det kan være behov. 

Utforming av tjenesten: 
• Vi tildeler tjenesten etter en individuell vurdering og utforming, og evaluering av 

tjenesten skjer i samråd med søker, eventuelt pårørende eller verge  
• Tilbudet gis som et individuelt fritidstilbud eller fritidstilbud i gruppe 
• Det gjøres avtale om hjemmebesøk eller samtale på kontor for kartlegging og 

vurdering av behovet for tjenesten 
• Vi yter tjenesten slik det fremkommer i brukers enkeltvedtak 
• Tilbudet evalueres i henhold til vedtak 
• Barneverntjeneste: Familier kan ikke søke om fritidskontakt hos barneverntjenesten. 

Familier kan få tildelt dette som et frivillig hjelpetiltak jamfør barnevernloven  
§ 4-4, 1-2.ledd, det vil si når barneverntjenesten vurderer at det kan gi en positiv 
endring til barnet eller familien, eller hvis barnet har særlige behov. Denne 
vurderingen blir gjort som følge av en undesøkelse etter barnevernloven § 4-3 på 
bakgrunn av en bekymringsmelding § 4-2. 

   

Hva kan forventes av fritidskontaktordningen: 
• Det vil bli gjort en vurdering av brukers situasjon, behov og ønsker 
• Antall timer pr uke, kjørelengde og utgiftsdekning blir fastsatt etter en individuell 

vurdering. Dersom bruker har egen bil forutsettes det at denne benyttes til oppdraget 
og til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Søker vil kun få innvilget timer og 
utgiftsdekning for fritidskontakten. Kopi av betalt faktura for bilforsikring framvises 
fritidskontakt og kopi oppbevares i bilen.  

• Tjenesten vil i samarbeid med brukeren finne en egnet person som kan være 
fritidskontakt. 

• Det gis muntlig eller skriftlig melding om reduksjon/endring i tjenesten ved sykdom 
eller ferieperioder til berørte parter 

• Taushetsplikten overholdes 
• Det må fremvises utvidet politiattest av den som skal jobbe sammen med barn, unge 

og mennesker med utviklingshemming.  
• Fritidskontakten forplikter seg til å tenke på brukerens sikkerhet i ulike aktiviteter, 

og at godkjent sikkerhetsutstyr benyttes der dette er påkrevd 
• Den enkelte bruker/pårørende skal oppleve å bli ivaretatt og respektert  
• Fritidskontakten får tilstrekkelig opplæring, veiledning og oppfølging av ansvarlig 

tjeneste 



 

Hva vi forventer av bruker: 
• At det gis tilbakemelding til tjenesten dersom bruker ikke er fornøyd med tilbudet 
• Bruker eller pårørende, eventuelt verge melder i fra dersom behov endres 
• At det brukes godkjent sikkerhetsutstyr som er påkrevd i aktiviteter 
• At nødvendige forsikringer er i orden, vedrørende bilforsikring; minimum her er 

ansvarsforsikring. Eventuelt reise- og personforsikring.   
• At avtalte retningslinjer overholdes 

 

Hvordan få tjenesten? 
• Søknad fremsettes skriftlig eller muntlig 
• Søknadsskjema fås ved henvendelse til sentralbordet på rådhuset eller direkte til 

tjenesten 
  
Søknadsskjema finnes også på kommunens nettside www.storfjord.kommune.no 
 

Hvordan forløper saksbehandlingen? 
• Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan 

avgjøres innen en måned, skal det gis skriftlig melding om dette, med opplysninger 
om når det antas at vedtaket kan bli fattet. 

• Vedtaket fattes etter en helhetlig individuell behovsvurdering og i h.h.t. de enhver tid 
gjeldende lover og forskrifter. 

• Ved innvilgelse av fritidskontakt, vil det i det skriftlige vedtaket bli opplyst om antall 
timer, kjørelengde og utgiftsdekning  

• Det lages skriftlig oppdragsavtale med fritidskontakt jfr. vedtak 
• Endring av behov vil føre til evaluering av tilbudet og eventuelt nytt vedtak. 
• Det er klageadgang på vedtaket. Klagefristen er 3 uker, og må skje skriftlig. Tjenesten 

vil kunne være behjelpelig med å utforme en klage. 
• Barneverntjenesten har 3 måneder på å undersøke saken. Kan utvides inntil 6 måneder 

 
Hva koster tjenesten? 
Fritidskontakttjenesten er gratis.  
 

Lovgrunnlag: 
Retten til Fritidskontakt vurderes etter: 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, pkt. 6. Retten til tjenesten forutsetter at vedkommende 
fyller vilkårene etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, første og andre ledd.  
Barnevernloven § 4-4, 1-2.ledd, på bakgrunn av § 4-2 og 4-3. 

 
 
 

http://www.storfjord.kommune.no/


 
Taushetsplikt: 
Pasient- og brukerrettighetsloven gir brukerne rett til vern mot spredning av opplysninger om 
helsemessige og andre personlige forhold.  
Taushetsplikt etter barnevernloven § 6-7. 

 
Forsikringer: 
I følge Folketrygdloven er det viktig at bruker av tjenesten har nødvendig forsikring, som 
dekker egne behov.  Fritidskontakter som utfører tjenester på oppdrag for Storfjord 
kommunen er også pliktige til å ha sine forsikringer i orden. 
 
 
 

For mer informasjon ta kontakt med:  

Behandlende avdeling, Hjemmetjenesten 
Tjenesteleder: Hanne Braathen 
Telefon: 400 28 811 
E-post: hanne.braathen@storfjord.kommune.no 
Besøksadresse; Helsehuset på Oteren 
Postadresse; Storfjord kommune, Hjemmetjenesten helsehuset, 9046 Oteren 
 
Forebyggende avdeling 
Tjenesteleder: Linda Rasmussen 
Telefon: 400 28 869 
E-post: linda.rasmussen@storfjord.kommune.no 
Besøksadresse; Rådhuset på Hatteng 
Postadresse; Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren 
 
Barnevernet 
Barnevernleder: Ann Britt Holmen 
Telefon: 982 89 160 
E-post: ann-britt.holmen@storfjord.kommune.no 
Besøksadresse; Rådhuset på Hatteng 
Postadresse; Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren 
 
 
 
 


