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NOTAT
Fra: kommunedirektøren 

Til: formannskapet/kommunestyret

Dato: 22.11.2021 

STØTTEKONTAKTTJENESTEN  

Det vises til spørsmål som ble stilt av varaordfører i forbindelse med presentasjon av 
budsjett og handlingsprogrammet. 

Tildelingskontoret er utøvende enhet for å tildele støttekontaktvedtak. De mottar 
søknader.  
Det er mottatt 6 søknader for 2021, aller er innvilget. I 2020 ble det innvilget 16, i tillegg er 1 
avslått. 

Budsjett 2021:       1,99 mill 
 
Antall tjenestemottakere/brukere: 81  
Antall støttekontakttimer pr uke: 248,5 timer (pr år 116 795 timer) 
Pris pr time inkl utgiftsdekning: kr. 228,58 pr time 
Årlig kostnader beregnet: kr 2,67 mill.  
 
Ved å finne ulike kreative løsninger samtidig som det samarbeides godt med ulike lag- 
og foreninger har vi klart å løse denne tjenesten innenfor budsjettrammen. 

Det forventes et mindreforbruk i forhold til budsjett 2021 i størrelsesorden 250 000. Dette er 
hensyntatt i kommunedirektørens forslag til budsjett 2022.

Tjenesten er rettighetsbasert. Det er knyttet risiko til anslaget for budsjett 2022.

Flere av de som mottar tjenestetilbudet har gleden av å benytte gruppetilbud og i tillegg ha 
et individuelt tilbud. 

Etter mottatte vedtak fra tildelingsenheten om støttekontakt gjøres det en individuell 
vurdering med utgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov om å få løsninger, hvor målet 
er at de kan få nye venner/nettverk og arenaer som de opplever mestring.  

Hovedløsning til organisering er: 
- et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (eks. Speider, fotball). 
- deltakelse i en aktivitetsgruppe (eks strikke-kafé, turgruppe). 
-Individuell støttekontakt (en til en) 
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Grupper er organisert på ulike måter gjennom lag og foreninger som mottar honorar/støtte 
for å styrke gruppeledertettheten i aktiviteten. Eller det opprettes egne grupper hvor det er 
støttekontakter som mottar timelønn. 

Grupper kan variere ut ifra mottakere og deres interesser. P. t har vi 11 grupper av ulike 
størrelser, og av ulik organisering. 

Tjenesten er ikke statisk, derfor kan støttekontakter slutte, og av og til tjenesten opphøre. 

Vi har god tilgang av personer som ønsker å bli støttekontakt. De som trenger støttekontakt 
er ulike, og derfor må også støttekontaktene være ulike, slik at det kan oppleves som 
strukturledighet. 

Vi har ingen lang ventetid for å iverksette mottatte vedtak fra tildelingsenheten. 

Ole Magnus Stensrud
kommunedirektør 

Espen Granberg Johnsen Tone Hornnes
kommunalsjef konsulent kulturenheten


