FELLESSKJEMA
Søknad om tjenester
Unntatt offentlighet etter offl § 5 a, første ledd, jf.
fvl § 13 og khl § 6-6 og/eller stlj § 8-8

Navn

Personnr.

Adresse

Postnr. og sted

Telefon

Mobiltelefon

Bostedskommune

Statsborgerskap

Du må krysse av for den eller de tjenester du søker. Vi ber om at du legger ved legeuttalelse og evt.
dokumentasjon på diagnose som er relevant for de tjenestene du søker.

 Praktisk bistand og opplæring
 Hjemmesykepleie
 Psykisk helsearbeid
 Institusjon – korttidsopphold
 Institusjon – langtidsopphold
 Avlastning – privat hjem
 Avlastning – institusjon

 Dagsenter/aktivitetssenter
 Omsorgslønn
 Støttekontakt
 Trygghetsalarm
 Matombringing
 Bolig uten bemanning
 Bolig med bemanning

Gi en kort begrunnelse for årsaken til at du søker hjelp og det omfang du mener å ha behov for:

(Legg gjerne ved et ekstra ark dersom det er for liten plass å skrive på.)
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Økonomi – MÅ FYLLES UT
Mottar økonomisk stønad fra
NAV?

 Ja  Nei

Har du utenlandspensjon/USA pensjon?

 Ja

 Nei

Mottar omsorgslønn?
 Ja  Nei

Utfyllende opplysninger:
Sivilstand:

Husstand:

 Ugift
 Gift, samboer, reg. partner
 Enke, enkemann
 Skilt, separert

 Bor alene
 Bor sammen med andre

Nærmeste pårørende
Navn

Tilknytning til søker

Adresse
Tlf. privat
Mailadr.

Tlf. jobb

Mobiltlf.

Fastlege
Navn
Adresse
Telefon

TILLATELSE TIL Å INNHENTE OPPLYSNINGER
Jeg har mottatt og lest vedlagte informasjon (se side 3) om bruk og lagring av personlige opplysninger som
er nødvendig for behandling og oppfølging av søknaden og for gjennomføring av tildelte tjenester.
Jeg gir samtykke til at Kvinesdal kommune innhenter og behandler opplysninger som beskrevet.
Videre samtykker jeg i at det kan bli innhentet økonomiske opplysninger og opplysninger fra andre offentlige
organer når det søkes om tjenester hvor dette er nødvendig. Evt. behov for hjemmebesøk vil bli avtalt på
forhånd.

_______________________________

__________________________________

Dato og søkers signatur

Kontrasignatur av den som er behjelpelig med å
informere og fylle ut skjemaet sammen med søker

Dersom andre undertegner på vegne av søker, skal skriftlig fullmakt vedlegges. Jfr.
Forvaltningsloven § 12.

Søknaden sendes:
Kvinesdal kommune
Enhet for levekår
Nesgata 11
4480 Kvinesdal

Besøksadresse:
Nesgata11
Telefon: 38 35 77 00
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(Vedlegg til søknadsskjema)
BRUK OG LAGRING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER
Kvinesdal kommune ber om personlige opplysninger når du søker og mottar tjenester.
Opplysningene blir innhentet fra deg, pårørende og helsepersonell. Det kan også være aktuelt å innhente
opplysninger fra NAV.
Noen av opplysningene vil bli innhentet etter en standard som er utviklet av Sosial- og helsedirektoratet
(IPLOS). Denne standarden består av systematisert og nødvendig informasjon om din situasjon og
helsetilstand. Kommunen trenger opplysningene for å kunne gi deg en best mulig hjelp og behandling.
Kvinesdal kommune har et databasert system for saksbehandling og dokumentasjon som vi bruker i våre
tjenester. Dette systemet er godkjent av Datatilsynet. Tilsynet har som oppgave å kontrollere at lover og
forskrifter følges.
Du trenger bare å gi opplysningene en gang.
Bare de personene som skal hjelpe deg, får adgang til de opplysningene som de trenger for å kunne
utføre sitt arbeid.
Dersom du gir samtykke til det, kan informasjonen gis til andre. Alle ansatte har lovregulert taushetsplikt.
Innsynsrett
Du har rett til å vite hvilke opplysninger som blir lagret om deg. Disse opplysningene kan du få hos leder
for den tjenesten du mottar hjelp fra.
Dersom du oppdager feil, kan du ha krav til å få feil og mangler rettet eller slettet.
Statistikk
Noen av de innhentede opplysningene benyttes til statistikk. Statistikkene benyttes av kommunen og
statlige myndigheter til styring og planlegging av tjenestene. I alle statistikker fjernes navn og andre
opplysninger som kan føre til at personer gjenkjennes.
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