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Velg mellom disse standard 
skjema for fylkeskommunale 
tjenester:
• Enkeltvedtak – klage
• Fylkeskommunal tjeneste – klage
• Generell henvendelse til fylkeskommunen
• Offentlig høring – høringssvar
• Saksdokumenter – bestilling
• Varsel om kritikkverdige forhold
• Drosje, reservedrosje, selskapsvogn – søknad om 

løyve
• Ledig stilling – søknad
• Undervisningsstilling – søknad
• Sommerjobb – søknad
• Kulturmidler – søknad
• Kulturminnevern – søknad om tilskudd
• Kulturutviklingsmidler – søknad
• Eksamen/heldagsprøve – søknad om særskilt 

tilrettelegging
• Fag – Fritak fra vurdering/opplæring
• Fortrinnsrett og individuell behandling – søknad 

om inntak til videregående opplæring
• Fravær – krav om sletting av gyldig fravær
• Internatplass – søknad
• Karakterer – klage
• Meldeskjema for elever med behov som 

videregående skole bør være orientert om før 
skolestart

• Skyss til videregående skole – søknad
• Stipend for videreutdanning – søknad
• Ansettelses- og endringsmelding
• Egenmelding
• Egenmelding, inkluderende arbeidsliv
• Foreldrepermisjon ved fødsel eller adopsjon –  

varsel om avvikling
• Forskudd eller overføring av ferie – forespørsel/

avtale
• Permisjon – søknad
• Stipend for videreutdanning – søknad
• Taushetsplikt – erklæring
• Tilgang og utstyr – bestilling/endring

Asp-drift sikrer stabilitet, oppetid og alltid oppdaterte 
versjoner av skjemaene. Tjenesten er tilgjengelig hele 
døgnet, publikum får interaktiv veiledning gjennom hele 
søkeprosessen og data fra innsendte søknader kan over-
føres automatisk til fylkeskommunens sak-/arkivsystem.

Fylkesommune24:7 tilfredsstiller personopplysnings-
lovens krav til behandling, lagring, utveksling og 
dokumentasjon av personopplysninger.

Alle skjermdialogene er utformet i henhold til Elmer-
standarden for offentlige skjemaer på Internett.

Skjermdialogene leveres på bokmål og nynorsk.

Gjør fylkeskommunen selvbetjent og 
døgnåpen! Ta kontakt for et pristilbud for 
din fylkeskommune.

SELVBETJENT OG DØGNÅPEN 
FYLKESKOMMUNE
Fylkeskommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt å søke fylkeskommunale 
tjenester via nettet. Brukervennlige skjermdialoger gjør søkeprosessen enkel og 
oversiktlig.

FYLKESKOMMUNE24:7

Ønsker du mer informasjon? Kontakt:
Helge Ruud helge.ruud@prokom.no • 917 21 331
Bjørn Christian Skau bjorn.skau@prokom.no • 905 00 711
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