
 

 

Retningslinjer for startpakke ved bosetting av 
flyktninger.   
 

Målgruppen for startpakke 
En startpakke er en økonomisk ytelse som skal dekke nødvendige utgifter for en flyktning som 

bosettes i Evenes kommune.  Flyktninger som kan søke om startpakke må ha blitt bosatt i kommunen 

fra et asylmottak etter avtale med UDI, eller være overføringsflykning som kommer direkte fra 

utlandet etter avtale med UDI. Selvbosettere, sekundærbosettere og familigjenforente har ikke 

anledning til å søke om startpakke. Startpakken består av tre deler: 

1. Etablering, dvs. nødvendige elektriske varer og møbler til leiligheten 
2. Klær, dvs. nødvendige klær den første tiden i kommunen 
3. Livsopphold 

 

Ansvarlig instans 
Startpakke-ordningen er underlagt administrasjonsavdelingen.  Koordinator skal i forbindelse med 

mottak av flyktningene informere om startpakke, og hvilke betingelser som stilles for å søke. 

Informasjonen skal gis flyktningen på et språk vedkommende behersker godt.  

Dokumentasjonskrav 
Koordinator bistår aktuelle flyktninger med å fylle ut eget skjema for søknad om startpakke (se 

vedlagt skjema). Søknaden ikke vil bli behandlet før følgende dokumentasjon er tilgjengelig: 

1. Vedtak fra UDI om oppholdstillatelse og grunnlag for opphold 
2. Pass (alle sider), og eventuelt bekreftelse på søkt fornyet opphold fra politiet 
3. Dokumentasjon fra asylmottak på når og hvor mye som ble utbetalt ved siste utbetaling av 

mottaksstønad 
4. Bekreftelse fra søker om at startpakke-ytelse, og eventuelt sosialhjelp kan settes inn på 

flyktningens bankkonto. 
5. Liste over hvilket innbo / klær flyktningen har til rådighet ved søknadstidspunkt 

 

Startpakken består av tre deler:  

Del 1:  

 

Etablering, dvs nødvedige elektriske varer og møbler i leiligheten 

Innhold: 

 

- Hvitevarer: Komfyr, vaskemaskin, kjøleskap. 
- Elektriske artikler: TV, støvsuger, vannkoker, bærbar pc til voksen i 

norskopplæring 
- Møber: Sofa, sofabord, Tvbord, seng, kjøkkenbord med stoler 
- Utstyr: startpakke kjøkkensstyr, sengetøy (dyne, pute, laken, sengesett) 

håndklær.  

Ansvarlig:   

 

Kommunen v/ administrasjonsavdelingen 

 



 

 

 

Del 2:  

 

Klær 

Innhold: 

 

Nødvendige klær den første tiden 

Ansvarlig:  Flyktningen disponerer selv 

 

Del 3:  

 

Livsopphold 

Innhold: 

 

- Mat 
- Medisin 
- Lege 
- Klær 
- Telefon 
- Skolebøker 
- Ting til leiligheten 
- Reiser 

Ansvarlig:  Flyktningen disponerer selv 

 

Del 2 og 3 må flyktningen søke kommunen om på eget skjema.  

Gjeldende satser 

Etablering i bolig Satser pr april 2022 

Startpakke del 1  

Par med et barn Kr 47000 

Tillegg pr barn Kr 3000 

Ektepar/samboerpar Kr 43000  

Enslig bosatt Kr 40000 

  

Kjøp av klær  

Vinter pr pers Kr 3500 

Sommer pr. pers Kr 3000 

  

Mulige ekstraytelser  

Briller/ synstest Kr 2500 



 

 

Ski/ skykkel Kr 1800 

Innboforsikring 1. år  

Nødvendige tannbehandling, 2 år etter 

søknad 

Kr 1800 

Fornorskning av førerkort (inntil 3 

kjæretimer, glattkjøring, oppkjøring)  

Gjeldende satser 

 

Vurdering av søknad 
Koordinator skal ta stilling til hva flyktningen allerede har tilgjengelig av innbo, klær og penger. 

Flyktningen har ikke krav på støtte til den type innbo og klær vedkommende allerede innehar. Det 

beløp penger flyktningen har tilgjengelig ved bosettingsdato, skal også trekkes fra de veiledende 

satsene.  

Vedtak om Startpakke 
Når koordinator har vurdert flyktningens behov, skal det fattes vedtak med følgende beregning: 

 Sats 

      –    Egne ressurser  

=   Startpakkebeløp 

Leder for administrasjonsavdelingen skal godkjenne og signere vedtaket sammen med koordinator. I 

vedtaket skal det opplyses at det ikke er klageadgang på vedtaket. Samtidig skal det opplyses om at 

flyktningen har rett til å søke sosialhjelp for samme periode / formål, slik at vedkommendes 

rettssikkerhet blir ivaretatt. Kopi av vedtak skal sendes NAV. 

  



 

 

Skjema for søknad om startpakke i Evenes kommune 

Navn: Adresse: 

Postnummer: Tlf: 

Personnummer: F.nr / DUF.nr: 

Statsborgerskap: Språk: 

 

Ankomst til Norge og bosetting i kommuner 

Antatt dato for bosetting i Evenes kommune: 

Bosetting avtalt med UDI (ja / nei): 

 

Familieforhold 

Navn og personnummer til eventuell ektefelle / samboer som flytter inn med deg i leilighet: 

 

Navn og personnummer til eventuelle barn som flytter inn med deg i leilighet: 

 

 

 

 

 

 

Behov knyttet til bolig 

Husleie den første måneden: 

Strømutgifter som må betales den første måneden: 

Spesielle behov (legeerklæring og evnt. andre attester vedlegges): 

 

 

 



 

 

Inntekter 

Søker og eventuelt ektefellens samlede inntekter pr måned: 

Søkers lønn: Ektefellens lønn: 

Mottaksstønad: Trygd: 

Annet: Annet: 

Bankkonto-beholdning 

Søkers samlede bankkonto-beholdning dags dato: 

Ektefelles samlede bankkonto-beholdning dags dato: 

Formue 

Søkers samlede formue dags dato: 

Ektefelles samlede formue dags dato: 

Elektriske varer / møbler / klær  

 (Søkers eiendeler noteres her) 

 

 

 

Jeg bekrefter at opplysningene gitt i forbindelse med søknaden er riktige.  

Jeg er kjent med at startpakke-ordningen vurderes ut i fra veiledende satser som er vedtatt i Evenes 

kommune.  

Jeg samtykker i at opplysninger gitt i forbindelse med min søknad vil bli oversendt NAV dersom jeg 

innen 3 måneder søker om sosialhjelp  

 

 

Sted / Dato: 

 

Signatur: 

 

 


