
Send søknad med vedlegg  
til områdesjefen din. 
Kontaktinformasjon finner du i 
innkallingsskrivet.

aks:

61 10 36 99

Jeg skal møte til tjeneste ved:

Fremmøtedato:    

Nødvendige vedlegg:

Søknadsskjema  for 
utsettelse

Personlige opplysninger

Fødselsnr. (11 siffer):

Navn:

Adresse:

Postnr.:

Telefon:  

Sted  Dato Signatur

Søknaden gjelder: Sett 

kryss

Utdanning

Arbeid / selvstendig  
næringsdrivende

Sykdom i familien

Svangerskap/foreldrepermisjon 

Egen helse

Eneforsørger / omsorg for barn

Bosatt utenfor HV-distriktet

Annet

Søknadsfrist: 

Jeg er kjent med at

Det er straffbart å ikke møte opp til innkalt tid og sted, med mindre jeg har mottatt skriftlig svar og
fått innvilget min søknad.

Søknad uten vedlagt dokumentasjon blir ikke behandlet.

Uttalelser fra tredjepart, for eksempel arbeidsgiver, godtas ikke som søknad, men legges ved som
dokumentasjon til min søknad.

Sted:

Bekreftelse fra studiestedet på at du er student og når studiet er forventet ferdig. Er du  
student i HV-distriktet, må du dokumentere hvilke alvorlige konsekvenser fraværet har for 
studiet (for eksempel obligatorisk oppmøte eller eksamen i tidsrommet).

Arbeid hjemler normalt ikke utsettelse. Utsettelse kan gis om bedriften kan dokumentere 
store økonomiske tap,  at arbeidsplasser går tapt og/eller at liv og helse blir utsatt.  
Må dokumenteres gjennom regnskap (revisor) eller at vikar ikke kan skaffes. 
Dokumentasjon fra landbrukskontor ved dyrehold.

Legeerklæring av ny dato. Dokumenter at det ikke finnes offentlige eller andre omsorgsper-
soner som kan ivareta velferden under innkallingstidspunktet.

Termindato ved fødsel.  Bekreftelse fra Nav på når du skal ta ut lovfestet permisjon.

Legeerklæring ikke eldre enn 3 md. Må inneholde diagnose og/eller behandling, prognose 
og funksjonsnedsettelse

Dokumentasjon fra Nav/folkeregister på at du er eneforsørger.  
Bekreft at omsorg ikke kan bli gjort av andre.

Dokumentasjon i form av bostedsbevis fra folkeregisteret eller leiekontrakt.

Bruk baksida eller eget ark. Dokumentasjon på forholdet legges ved.

07.2017BM



Spørsmål om innkallingen?

Kontakt din områdesjef:

Se kontaktinfo på ditt HV-distrikts 
nettside, eventuelt se innkallingsskriv.

Svar på spørsmål om stønads- og 
støtteordninger i Forsvaret finner du 
på forsvaret.no/tjeneste/okonomi-
under-ovingar

Søknaden gjelder andre årsaker (eventuelt bruk eget ark):
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