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Bestiller- utførermodell

Bestiller

- Tjenestetildeling og koordinerende enhet

- Barnevern

Utfører

- Aktiv fritid

- 5,5 årsverk



Tjenesten er organisert innenfor følgende tre 
hovedløsninger

• Individuell støttekontakt

• Deltakelse i en aktivitetsgruppe

• Fritid med Bistand – et individuelt tilbud i samarbeid 

med en frivillig organisasjon 



Målsetning med tjenesten

Tjenesten skal bidra til å gi mulighet til en meningsfull fritid ved å delta på 
aktiviteter og i sosialt samvær 



Status- vedtak

Antall vedtak Effektuerte Ikke effektuerte Tj.- tildeling Barnevernet

596 414 182 588 8



Utfordringer

• Rekruttering

• Pandemien og tjenesten



Vedtak over 5 timer og fleksibilitet i tjenesten 

Antall vedtak over 5 timer 

• 12

Praksis i tidligere kommuner

• Drammen kommune maks 5 timer siden 2018

Drammen kommune har over lengre tid fulgt KS anbefaling om maks 5 timer i uken for 

oppdragstakere, dette jf. HR-dommen i Bergen kommune

• Nedre Eiker – avventet i påvente av sammenslåing

• Svelvik – maks 5 timer



Fleksibilitet i tjenesten?

• Tjenestemottaker og fritidskontakten avtaler seg imellom når 

og hvordan timene skal brukes

• Dersom tjenestemottaker avslutter oppdrag før vedtakstimene er 

gitt, kan ikke resterende timer for inneværende oppdrag tas igjen

• Det kan avtales med Tilrettelagt fritid å samle opp timer 

for enkelte heldagsopplevelser



Fleksibilitet i tjenesten?





Rådet ber om at orienteringen beskriver hvorvidt 
ordningen overfor personer i bofellesskap kan 

benyttes mer aktivt. 
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Lovhjemmel

• Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b 



Tjenestetildeling og koordinerende enhet

• Mottar henvendelse/søknad om fritidskontakt/støttekontakt

• Saksbehandler kartlegger brukers behov for tjenester og vurdere alle 
henvendelser/søknader som mottas individuelt. 

• Fast samarbeid med Aktiv fritid. 

• Tjenesten «Fritidskontakt» tildeles uavhengig bosted og type bolig. Det 
vurderes individuelt.


