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Løten kommune
Postboks 113, 2341 Løten
Telefon: 62 56 40 00, E-post:  post@loten.kommune.no
Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no

Søknad om fritidskontakt/avlastning
Ofl §13 Opplysninger underlagt taushetsplikt

Søker

Etternavn Fornavn Personnummer

Adresse Postnr Poststed

E-post Mobil/telefon

Barnehage/skole/arbeid/aktivitet

Pårørende/kontaktperson

Etternavn Fornavn

Adresse Postnr Poststed

Tlf privat Tlf jobb Mobil

E-post

Opplysninger

Diagnose/problem: (Nye søkere må legge ved dokumentasjon. Det må også tidligere søkere, dersom situasjonen er endret)

Begrunnelse for hvorfor du ønsker bistand i fritiden: (for eksempel diagnose,funksjonsnedsettelse, sosiale forhold)

Ønske om fritidsaktivitet

Nåværende fritidsaktivitet
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Underskrift

Undertegnede bekrefter at at ovenstående opplysninger er korrekte, og gir Løten kommune ved konsulent for barn med bistandsbehov/konsulent for 
voksne fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger for kontroll av søknaden.

Sted og dato Underskrift

Hva er en fritidskontakt til for:
En fritidskontakt skal hjelpe den enkelte til en meningsfull 
fritid, for eksempel sosialt samvær og deltakelse i ulike 
fritidsaktiviteter. Fritidskontakten vil kunne være en brobyg-
ger ut i andre tilbud. Fritidskontakt skal ikke bistå i daglig-
dagse gjøremål eller oppgaver som faller inn under praktisk 
bistand i hjemmet. Det er gratis å motta fritidskontakt, men 
du må selv regne med å dekke dine egne utgifter, som for 
eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat 
osv.

Hvem kan få fritidskontakt:
Støttetiltaket gjelder for personer og familier som har behov 
for dette på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sosiale 
problemer. Herunder kommer blant annet rusmisbrukere, 
fremmedkulturelle og personer med psykiske lidelser.  
Søkeren mangler ofte et naturlig nettverk. 
Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal 
få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt 
eller familiens behov som er avgjørende.

Gjeldende lovverk og regelverk:
Fritidskontakt gis etter lov om helse- og omsorgstjenester § 
3-2 første ledd, punkt 6 bokstav b.
Vilkår i pasientrettighetsloven § 2-1 a om Rett til nødvendig 
hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste må være 
oppfylt. Det vil si at helsehjelpen må være nødvendig.

Søknaden sendes Løten kommune:  

Tildelingsteamet
Løten kommune
Postboks 113, 2341 Løten 

E-post: tildelingsteam@loten.kommune.no

NB! Ikke send søknad eller personsensitive opplysninger på 
epost.

Informasjon vedrørende søknad om fritidskontakt/avlaster

VEDLEGG OG DOKUMENTASJON

Type vedlegg

Diagnose/problem

Organisering

Jeg ønsker fritidskontakt organisert som et gruppetilbud Jeg ønsker individuell fritidskontakt
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