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FRITID FOR ALLE –
HVOR STÅR VI?



Ny helse- og omsorgstjenestelov

I lovens § 3-2 bokstav b har teksten blitt slik:

Personlig assistanse, herunder praktisk 
bistand og opplæring og støttekontakt.



Støttekontakt – nytt innhold i begrepet
I Helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag til loven 
skriver de mer utfyllende om hva de legger i begrepet 
støttekontakt, sitat:

Støttekontakt er en måte å gi personlig assistanse på, til 
deltagelse i fritidsaktiviteter. Personlig assistanse kan 
også organiseres som bistand til organisert deltagelse i 
aktivitetsgrupper og individuelt tilrettelagt tilbud i 
samarbeid med en frivillig organisasjon           

Prop. 91 L (2010-2011) side 186-187



 Individuell støttekontakt
 Deltakelse i en aktivitetsgruppe
 Et individuelt tilbud i samarbeid med en 

frivillig organisasjon

Kommunene utfordres til å gi valgmuligheter.

Mangfold i støttekontakttjenesten



Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet            Helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet                                             Kulturdepartementet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet  

Full deltakelse og likestilling – et sosialpolitisk mål



Tilrettelegging på fritidsarenaen

• Inkludering handler om et både – det må tas 
utgangspunktet i personen som trenger bistand og 
fritidsorganisasjonen som ønsker et nytt medlem 
velkommen.

• Samarbeid mellom kommune og frivillige 
organisasjoner

• Krever i utførertjenesten i kommunene minst 1 
årsverk pr. 10.000 innbyggere som kan støtte 
deltakelse inn i selvvalgte fritidsaktiviteter.



Tre viktige faktorer

• Å ta utgangspunkt i individets ønsker.
• Å velge en selvvalgt fritidsaktivitet sammen med 

andre.
• Å sikre den enkelte en mulighet til å se seg selv i en 

sammenheng.





Formidling av praksis og forskning

• Nasjonal idebank på nett for brukere og de som tilrettelegger fritid 
for andre

• Samtale- og veiledningstjeneste
• Regionale nettverk for fagpersoner



Gode ideer på nett

Bibliotek på nett



Bokserien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter»

• Fritid med Bistand (2013)
• Deltakelse på fritiden (2015)
• Aktiv i eget liv (2016)
• Aktiv omsorg (2017)
• Sammen med andre (2017)
• Se din skole (2017) 

+ flere fagbøker planlegges
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