STØTTEKONTAKTORDNINGEN
En orientering til tjenestemottaker

Denne brosjyren er laget for å gi deg som har søkt eller vurderer å søke om å
få støttekontakt, nyttig informasjon om støttekontaktordningen i Haugesund
kommune.
Hvem kan få støttekontakt og hvordan?
Innbyggere i Haugesund kommune som har behov for personlig assistanse for å
kunne ha en meningsfull fritid og samvær med andre, kan søke om støttekontakt.
Det er Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester som på bakgrunn av en
individuell vurdering av søkers behov og helhetlige situasjon, fatter vedtak om
støttekontakt. Tjenesten er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første
ledd nr. 6 bokstav b.
Du kan søke om støttekontakt ved å fylle ut og sende inn skjemaet egensøknad til
Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. I søknaden er det viktig å beskrive
situasjonen din så godt som mulig, samt å angi hvor mange timer per uke/måned
du mener du har behov for støttekontakt.
Alle vedtak om støttekontakt har en spesifisert varighet, altså en fra og til dato.
Dersom en fortsatt har behov for støttekontakt etter sluttdato, må en i god tid søke
Vedtakskontoret om fornyelse av vedtaket. Dersom behovet for støttekontakt
endrer seg i løpet av vedtaksperioden, er det viktig å ta kontakt med kommunen
om dette.
For nærmere veiledning eller informasjon om søknadsprosessen, kan du ta kontakt
med Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester.
Tiltaks- og boligenheten
Når det er innvilget vedtak om støttekontakt, overføres ansvaret for utførelse av
tjenesten til Tiltaks- og boligenheten. Vi driver kontinuerlig rekruttering av
støttekontakter og fortløpende kobling av støttekontakter opp mot de som har fått
innvilget vedtak.
Du behøver dermed ikke foreta deg noe som helst, når du har fått et vedtak om
støttekontakt. Vi tar kontakt med deg så snart det foreligger en aktuell
støttekontaktkandidat som vi mener passer til deg. Dersom vi trenger ytterligere
informasjon om dine ønsker og behov vil vi ta kontakt.
Hvis du har et vedtak om støttekontakt og ønsker nærmere veiledning og
informasjon, kan du ta kontakt med Tiltaks- og boligenheten.
Formål og tidsbruk
Tiltaks- og boligenheten har fokus på at støttekontakten skal forsøke å introdusere
brukeren for organiserte aktiviteter, frivillige organisasjoner, klubber eller lignende
som er av interesse for brukeren. Målet med dette er å gjøre brukeren selvstendig i
deltakelse i egen fritid, ved å gå på aktiviteter/treninger/samlinger etc. uten følge.
Støttekontaktens oppgave er å finne og tilby passende aktiviteter til brukeren og
aktivitetene bør være så varierte som mulig. Det er støttekontakten som i dialog
med brukeren avgjør hvilke aktiviteter som skal gjøres fra gang til gang.
I vedtaket blir det innvilget et antall timer som en kan ha med støttekontakt.

Det er støttekontakten som i dialog med brukeren avgjør når de innvilgede
timene kan gis.
Noen ganger kan det bli opphold i kontakten på grunn av f.eks. sykdom eller ferie.
Det er da anledning til å bruke disse timene måneden før eller etter, så lenge det
passer for begge parter.
Støttekontakten
Formelle krav som stilles til støttekontakter er at de må





være fylt18 år
levere politiattest ikke eldre enn tre måneder uten anmerkninger, i de tilfeller
loven krever det
signere taushetserklæring

Foruten disse kravene må støttekontakten beherske norsk språk og anses som
skikket for den oppgaven det er å være en støttekontakt i Haugesund kommune.
Personlig egnethet vektlegges. Det forventes ikke at støttekontakten skal disponere
bil i oppdraget, men det er det likevel mange som gjør.

Familiemedlemmer eller nære venner blir normalt sett ikke engasjert som
støttekontakt. Det stilles ingen formelle krav til utdannelse eller erfaring. Dersom
behovet tilsier at det stilles spesifikke faglige krav til støttekontakten, er dette noe
som blir fulgt opp av Tiltaks- og boligenheten.
Tiltaks- og boligenheten ber støttekontakten om å levere skriftlig rapport én gang i
året. Her legges det vekt på at bruker og støttekontakt sammen formulerer noen
mål for tjenesten.
Støttekontakten får også tilbud om en årlig veilednings- og oppfølgingssamtale
med en konsulent hos Tiltaks- og boligenheten. På denne måten blir tjenesten
kvalitetssikret og det blir mulighet for utvikling og fremgang for brukeren.
Støttekontakten skal fremstå som en god rollemodell. Bruk av alkohol eller
andre rusmidler i oppdraget aksepteres ikke.
Økonomi
Tjenesten er gratis. Det eneste du må betale for er eventuelle utgifter du skulle ha i
forbindelse med aktiviteter sammen med støttekontakten, og eventuelt transport.
Haugesund kommune dekker kun støttekontaktens eventuelle utgifter (inkl.
eventuell kjøring), for opptil en gitt sats.
Mange brukere som har vedtak om støttekontakt har også et Ledsagerbevis. Dette
gir ledsageren gratis eller rabattert inngang på forskjellige steder og
arrangementer. Også på offentlige transportmidler. Du kan finne mer informasjon
og søknadsskjema på kommunens internettsider eller ved å henvende seg til
Servicesenteret.
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