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INFORMASJON OM STØTTEKONTAKTTJENESTEN 
 
En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. 
Støttekontakten kan ta med tjenestemottaker ut av hjemmet og være med på ulike kultur- 
og fritidsaktiviteter og møte andre.  
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. 

 

Timeantall 
Timeantall baserer seg på vedtaket tjenestemottaker har fått på støttekontakttjenesten.  

Støttekontakten har 11 mnd. oppdrag pr. år, juli er ferie mnd. 

 

Utgiftsdekning 

Støttekontaktene får dekket inntil kr 200 pr. mnd.  

 

Kjøregodtgjøring etter statens satser 

Godtgjøring gis kun for nødvendig kjøring med bruker. Det utbetales ikke 
kilometergodtgjørelse for kjøring mellom støttekontaktens hjem og brukerens hjem. 
Vedtak:  
1-6 timer   inntil 100 km. pr. mnd.  
7 timer eller mer inntil 150 km. pr. mnd.  

Utbetalingen skjer den 12 i hver måned etter innlevert oversikt over: 

- Utførte timer. 
- Kvitteringer for utgifter til diverse aktiviteter. 
- Kjøreregning. 

Alt føres på timeliste.  
 

Innlevering av timelister 
Timelister/oppgjørsskjema med kvitteringer leveres inn til kultur innen 1. i hver mnd. 
Ved innlevering utenom åpningstider, kan bokkassen utenfor bibliotekets hovedinngang 
benyttes.  

Støttekontaktens veileder/kontaktperson: Kine Wester Skulstad. 
Kontortid onsdag kl. 9-15. Telefon 62424097, mail adresse kine.skulstad@vis.kommune.no  
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Ledsagerbevis  

Et ledsagerbevis er et kort som utstedes til tjenestemottaker, og kan ledsager redusert 
pris/eventuelt fri adgang til offentlig kultur- og fritidsarrangementer og offentlige 
transportmidler når ledsager bistår tjenestemottaker. 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Hjemmetjenesten i Våler, Kornmagasinvegen 51,  
2436 Våler i Solør, tlf. 62424150. 
Skjema ligger også på kommunens hjemmeside under kultur.  

 
Andre opplysninger: 

Støttekontakter er ikke ansatt i kommunen, men har et kontraktsforhold. Dette innebærer at 
støttekontakt ikke har rett til sykepenger fra kommune. Støttekontakt omfattes ikke av 
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. En støttekontakt er oppdragstaker og ikke en 
arbeidstaker. Etter ferieloven § 1 nr.4 har støttekontakt ikke rett til feriegodtgjørelse. 
 
Taushetsplikt: 

Støttekontakter har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 og 13e, jfr. Vedlagte 
taushetserklæring. 

 

Tusen takk for jobben dere gjør!  
 
 

Med vennlig hilsen 

Kulturavdelingen  


