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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 å bli fritidskontakt/avlaster
Ofl §13 Opplysninger underlagt taushetsplikt

Søker

Etternavn Fornavn Personnummer

Adresse Postnr Poststed

E-post Mobil/telefon

Yrke/utdanningssituasjon

Opplysninger

Har du førerkort? Disponerer du egen bil?

Har du vært fritidskontakt tidligere? Er det aktuelt å jobbe i helger?

Kan du binde deg for minst 1 år?

Hvor mange timer kan du tenke deg å bruke som fritidskontakt per uke?

Beskriv kortfattet hva som gjør at du ønsker å være fritidskontakt

Relevant erfaring

Hvilke fritidsinteresser har du?

Ønsker å være fritidskontakt for

Barn 0-18 år Voksne

Ja Nei Ja Nei

Ja Nei Ja Nei

Ja Nei
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Underskrift

Fra 1.1.17 skal alle som får tilbud om stilling eller oppdrag etter helse- og omsorgstjenesteloven fremlegge politiattest. Politiattesten kan 
ikke være eldre enn 3 måneder.
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. 

For å bli fritidskontakt må man være 18 år. 
Det er en fordel med førerkort, men ingen betingelse. 
Kommunen ønsker å rekruttere fritidskontakter, og det er 
for tiden særlig etterspørsel etter mannlige fritidskontakter. 
Søker vil bli innkalt til samtale hos saksbehandler, for å finne 
rette person til den enkelte som trenger fritidskontakt.  

Søknaden sendes:

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 å bli fritidskontakt

VEDLEGG OG DOKUMENTASJON

Type vedlegg

Referanser/attester

Referanser

1. Navn/firma Tlf/mobil

2. Navn/firma Tlf/mobil
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