
PROSJEKTLEDER: Anders Midtsundstad står bak metoden Fritid med bistand, og er stolt og glad over at man nå ser til
Kristiansand for å inspirasjon til fritidsaktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. FOTO: OLE LUNDE-BORGERSEN

■ Den danske sosialministeren har fått øynene opp for kristian-
sandsprosjektet «Fritid med bistand». Nå vil danske myndigheter
lære av Kristiansand – og starte tilsvarende prosjekt i Danmark.
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Fast Go’helg-pris

1449900
pr. pakke
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Ukens Go’helg-produktUkens Go’helg-produkt
fredag og lørdagfredag og lørdag

Fersk krydret ytrefilet av svin
160 g pr. kg 93,13 

Gjelder så langt beholdningen rekker. 
Kun til private husholdninger.
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■ Sørlandsparken ut mot
miljøvernheten i Kristiansand
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■ Sørlandsparken Næringsforening 
og Sørlandssenteret reagerer kraftig på 
miljøvernenhetens forslag om å dempe
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KVADRATUREN: − I Kristiansand
har man alltid lagt vekt på at
byen skal være god å bo i, og
man hadde et ønske om å få til
delaktighet og et godt fritidstil-
bud til alle. Jeg utviklet en meto-
de som skal sikre at alle de med
bistandsbehov skal få et tilbud
og en mulighet til å delta på fri-
tidsaktiviteter, og denne meto-
den har Kristiansand kommune
tatt til seg, forteller prosjektleder
Anders Midtsundstad. 

Tanken er at mennesker med
nedsatt funksjonsevne eller som
av andre grunner har behov for
bistand skal få mulighet til å del-
ta i selvvalgte kultur- og fritid-
saktiviteter. 

Hjelp til selvhjelp
− Folk med bistandsbehov opp-
lever ofte å bli stigmatisert, og
mange ser det som at de ikke er
i stand til å delta på samme
måte. Men vi har alle et ønske

om å være med der andre men-
nesker er. Mange trenger bare
hjelp til å komme i gang, eller
hjelp til å finne ut hvilke akti-
viteter som finnes, forklarer
Midtsundstad. 

For mange betyr Fritid med bi-
stand økt selvfølelse. 

− Mange brukere får støttekon-
takt og har det år etter år. Mens
noen får kontakt med en fritid-
saktivitet og får etter hvert troen
på seg selv i en sosial setting og
har ikke lenger behov for støtte-
kontakttjenesten. Det er fantas-
tisk å se hvordan disse går videre
og klarer seg selv. Dette gir en
helt annen mestringsopplevelse
og gjør at de ofte tør å gjøre nye
ting, sier Rune Øyen, som arbei-
der sammen med Midsundstad i
prosjektet. 

− Når en opplever tillit fra an-
dre og opplever å bli sett på som
like verdifull, så kan en få det til,
og det er dette som er drivkraf-

ten vår. Dette blir på mange må-
ter hjelp til selvhjelp, og bruker-
ne kan se på seg selv med nye
øyne, legger Midtsundstad til. 

Nasjonal satsing
Fritid for alle er blitt en knute-
punktsatsing ut mot hele landet,
hvor Kristiansand kommune har
ansvaret for satsingen i samar-
beid med Helsedirektoratet. Det
drives seks nettverk med til sam-
men 60 kommuner og bydeler
involvert. Og nå blir altså meto-
den brukt også ut over landets
grenser. Myndighetene i
Danmark ønsker å lage fritids-
guider i en rekke kommuner, og
metoden de vil benytte seg av er
inspirert av Kristiansand kom-
mune. 

− Vi har samarbeidet med
Danmark i de siste årene, og vi
har også etablert et felles nor-
disk nettverk. Naturligvis er det
gøy at satsingen blir løftet opp på

nasjonalt nivå i Danmark, noe
som betyr at en setter i gang pro-
sjekter i mye større stil. Det er
også spennende å samarbeide

med de andre nordiske landene
for vi har så mye å lære av hver-
andre. Selv om vi har mange lik-
heter, så har vi også en del

■ Den danske sosialministeren ser til Kristiansand og prosjektet Fritid med bistand
til hvordan man kan legge til rette for fritidsaktiviteter for mennesker med behov fo

Ser til Kristiansa

Metoden kan beskrives trinnvis:
■ Vi har først et uforpliktende møte med vedkommende og kartlegger hvilke
interesser vedkommende har. Så er det min jobb å kartlegge hvilke
ulikefritidsaktiviteter som kan passe. Så tar vi en runde med valg av
fritidsaktivitet hvor vi gjerne er med og oppsøker aktivitetene. Etter valget er
gjort lager vi en plan for deltakelse, og finner en tilrettelegger som fungerer
som kontaktperson i aktiviteten. Etter hvert følger vi opp og evaluerer. For de
fleste går det veldig bra, og om det ikke går så bra så tar vi tak i det. Vi gir oss
ikke, forklarer Rune Øyen, som har medansvar nasjonalt for Fritid med
bistand sammen med Anders Midtsundstad. 

Fritid for alle:
■ Prosjektet startet i 1999 i kommunal regi. Er en alternativ bruk av
støttekontakter, hvor formålet er inkludering i ordinære fritidstilbud.

■ Har som målsetning å få deltakere ut i ordinære klubber, foreninger eller
tiltak styrt av det offentlige. En kan søke gjennom kommunens Du-Vi-To senter. 

■ Har frem til i dag samarbeid med ca. 150 forskjellige lag og foreninger i
Kristiansand og omegn. Og har nærmere 500 deltakere i Kristiansand. 

■ Se www.fritidmedbistand.no for mer informasjon. 

■ Fakta

UTVIKLET METODE: Prosjektleder Anders Midt-
sundstad står bak metoden Fritid med bistand,
og er stolt og glad over at man nå ser til Kristian-
sand for å inspirasjon  til fritidsaktiviteter for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
FOTO: OLE LUNDE-BORGERSEN
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ulikheter som vi kan dra lærdom
av, sier Midtsundstad. 

Midtsundstad tror noe av
grunnen til at suksessen i
Kristiansand går på at kommu-
nen tar ansvar.

− Vi har nærmere 500 borgere
i Kristiansand som har fått hjelp,
og det er personer fra 7 år og
oppover. Det alle våre samar-
beidspartnere sier, og det vår er-
faring tilsier, er at det ikke ville
la seg gjøre uten at kommunen
er med. Kristiansand kommune
har et godt fokus på fritidsarena-
en, og vi har en helse- og sosial-
direktør som er modig og har latt
oss prøve ut ting. Det berømmes
Kristiansand for og det sees også
av de andre kommunene, avslut-
ter Midtsundstad. 

d for å hente ideer
or bistand. 
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