
   
 

Postadresse: Postboks 115, 4126 Jørpeland Telefon sentralbord: 51 74 31 30 Telefaks: 51 74 31 31 
Besøksadresse: Kvalshaugvegen 1, 4100 Jørpeland     
 

 
OPPDRAGSTAKER:  
   
KLIENTENS NAVN:  F.NR. 
 
Timelistene leveres Strand Kommune, innen den 10. I hver mnd. 
LØNN UTBETALES DEN 12. I PÅFØLGENDE MÅNED.  
(Timelistene skal være for måneden før innlevering, hel mnd.) 
 

 STØTTEKONTAKT   BESØKSHJEM   AVLASTNING 
 VEILEDER   TILSYNSPERSON   ANNET  

 
 
Antall timer Besøkshjem 

Antall døgn 
Km. 
etter 
avtale 

Diverse utlegg for 
støttekontakter 
Mot kvittering dekkes kr. 20,- pr. time, 
maksbeløp kr. 400,- pr. mnd. (inkl. 
kilometergodtgjørelse etter gjeldende satser) 
km. til / fra aktiviteter føres her: 

Dato: Kl. fra/til: Antall 
timer: 

Fra 
dato: 

Til 
dato: 

Antall 
døgn: 

Antall 
km.: 

Kr.:          Km.  Til / fra aktivitet: 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Sum timer:  Sum døgn:   Sum utg.: 

 
 
 
 
   
Underskrift av 
bruker / pårørende 

Underskrift oppdragstaker 
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