Søknadsskjema
for utsetting
Send søknad med vedlegg til
områdesjefen din.
Kontaktinformasjon finn du i
innkallingsskrivet.

Personlege opplysningar
Fødselsnr. (11 siffer):
Namn:
Adresse:
Postnr.:

Stad:

Telefon:
Eg skal møte til teneste ved:

Frammøtedato:

Søknaden gjeld:

Set

Nødvendige vedlegg:

kryss

x

Stadfesting frå studiestaden på at du er student og når studiet er forventa ferdig. Er du
student i HV-distriktet, må du dokumentere korleis fråværet har alvorlege konsekvensar for
studiet (for eksempel obligatorisk oppmøte eller eksamen i tidsrommet).

Arbeid / sjølvstendig
næringsdrivande

x

Arbeid heimlar normalt ikkje utsetting. Utsetting kan bli gjeve om bedrifta kan dokumentere store økonomiske tap, at arbeidsplassar går tapt og/eller at liv og helse blir utsett. Må
dokumenterast gjennom rekneskap (revisor) eller at vikar ikkje kan skaffast. Dokumentasjon
frå landbrukskontor ved dyrehald.

Sjukdom i familien

x

Legeerklæring av ny dato. Dokumenter at det ikkje finst offentlege eller andre omsorgspersonar som kan ivareta velferda under innkallingstidspunktet.

Svangerskap/foreldrepermisjon

x

Termindato ved fødsel. Bekrefting frå Nav på når du skal ta ut lovfesta permisjon.

Eiga helse

x

Legeerklæring ikkje eldre enn 3 md. Må innehalde diagnose og/eller behandling, prognose
og funksjonsnedsetting.

Eneomsorg for barn

xx

Busett utanfor HV-distriktet

x

Dokumentasjon i form av bustadsbevis frå folkeregisteret eller leigekontrakt.

Anna

x

Bruk baksida eller eige ark. Dokumentasjon på forholdet blir lagt ved.

Utdanning

Dokumentasjon frå Nav/folkeregister på at du har eineomsorg.
Bekreft at omsorg ikkje kan bli gjort av andre.

Søknadsfrist:

Eg er kjend med at
Det er straffbart å ikkje møte opp til innkalla tid og stad, med mindre eg har motteke skriftleg svar og
fått innvilga søknaden min.
Søknad uten vedlagt dokumentasjon blir ikkje behandla.
Uttalingar frå tredjepart, for eksempel arbeidsgjevar, blir ikkje godteke som søknad, men blir lagt ved som
dokumentasjon til søknaden min.

Stad
07.2017NN

Dato

Signatur

Søknaden gjeld andre årsaker (eventuelt bruk eige ark):

Spørsmål om innkallinga?
Kontakt din områdesjef:
Sjå kontaktinfo på HV-distriktet ditt si
heimeside, eventuelt sjå
innkallingsskriv.
Svar på spørsmål om stønads- og
støtteordningar i Forsvaret finn du på
forsvaret.no/tjeneste/okonomi-underovingar

03.2019 NN

