
 

 

 

 
      
 
 
 
1. SØKERS PERSONALIA 
 

  

 
2.  EKTEFELLE/ PARTNER / SAMBOERS PERSONALIA  
 

 

 
3. BARN (legg ved eget ark, dersom det ikke er nok plass) 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 

  ☐ ☐ 
 
 
 

4. JEG/VI SØKER OM: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

For NAV 
Mottatt dato: Saksbehandler: 

Dok.nr. Klient ID: Saksnr.: 

Etternavn/ fornavn: 
 
 

 

Fødsels- og pers.nr. 
 
 

 

Adresse:  
Telefonnummer:  E-post:  

Sivilstand: Enslig☐           Gift☐            Samboer☐        Separert☐            Reg. partnerskap☐ 

Etternavn/ fornavn: 
  

 

Fødsels- og pers.nr. 
 
 

Bor på samme adresse som deg: Ja ☐       Nei ☐ 

Har partner tilstrekkelig med inntekt til å forsørge seg selv: Ja ☐                     Nei ☐                       Usikker ☐ 

 

Etternavn/ fornavn: Fødsels- og pers.nr. Delt bosted? Betaler du/dere bidrag? 

NAV Haugesund 
Postboks 353 
5501 Haugesund 
Telefon 55 55 33 33 

 

                   SØKNAD OM GJELDSRÅDGIVNING 



  

 

5. ÅRSAKEN TIL AT JEG/VI HAR HAVNET I DENNE SITUASJONEN: (legg ved eget ark, dersom det ikke er nok plass) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
6. BOLIGFORHOLD

 
 
 

7. ARBEIDSITUASJON

 
 

Bolig/bosituasjon: Sett x Månedlige boutgifter: 

Eier bolig ☐  

Leier bolig ☐  

Bor med foreldre ☐  

Bofellesskap ☐  

Uten fast bolig ☐  

Bor hos bekjente/familie ☐  

Institusjon/fengsel ☐  

Antall personer i husstanden: _____ 

Type arbeid Søker Ektefelle/samboer Nærmere beskrivelse 

Arbeid heltid ☐ ☐  

Arbeid deltid ☐ ☐  

Under utdanning ☐ ☐  

Registrert arbeidsledig ☐ ☐  

I tiltak via NAV ☐ ☐  

Kvalifiseringsprogrammet ☐ ☐  

Introduksjonsprogrammet ☐ ☐  

Ikke arbeidssøker ☐ ☐  

Har fremmet krav om 
trygd/pensjon 

☐ ☐  

Annet: ☐ ☐ 
 
 



  

 

8. INNTEKTER  

Inntekter per måned Søker – kr. Ektefelle / samboer – kr. 

Alderstrygd/Supplerende stønad (over 67 år)   

Arbeidsinntekt/Sykepenger   

Barnebidrag/bidragsforskudd   

Barnetrygd   

Bostøtte fra Husbanken   

Dagpenger/Arbeidsavklaringspenger   

Introduksjonsstønad   

Kontantstøtte/Foreldrepenger/Barnetilsyn   

Leieinntekter/Formuesinntekter (renter m.v)    

Overgangsstønad/stønad enslig forsørger   

Tiltakspenger   

Uføretrygd   

Annet:   

 
 
 

9. UTGIFTER 

Avdrag boliglån   

Renter boliglån   

Husleie/ fellesutgifter   

Kommunale utgifter   

Barnebidrag/ barnepensjon   

SFO/Barnehage/ dagmamma   

Strøm/nettleie   

Annet:   

SUM UTGIFTER PER MÅNED   
 
 
 
10. EIENDELER 

Bolig ☐ ☐   

Bil ☐ ☐   

Campingvogn/bobil ☐ ☐   

Hytte/fritidsbolig ☐ ☐   

Annet: ☐ ☐   

Annet: ☐ ☐   

SUM INNTEKTER PER MÅNED   

Inntekter per måned Søker – kr. Ektefelle / samboer – kr. 

Type eiendel Nei Ja Byggeår / årsmodell Forventet verdi 



  

 

 
11. OPPLYSNINGER OM GJELDSFORHOLD 

Kreditor Inkassobyrå Saldo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Jeg har mistet oversikten over mine gjeldsforhold ☐ 

 
 
 

12. ERKLÆRING 

 
Jeg er herved informert om at jeg plikter å informere rådgiver ved NAV om eventuelle endringer fra det som er 
oppgitt i søknaden. Jeg er informert om at denne tjenesten er frivillig, og at tjenesten vil opphøre ved manglende 
kontakt/dialog.  
 
 
 
Dato/sted: ______________________ 
 
 
 
 
Søkers underskrift: _________________________        Ektefelle/samboers underskrift: __________________________ 
 

 
 
 

13. DOKUMENTASJON SOM LAGT VED DENNE SØKNADEN 
 

☐   Boutgift - For eksempel husleiekontrakt eller nedbetalingsavtale boliglån 

☐   Siste faktura for eventuell barnehage/SFO/ andre faste utgifter 

☐   De 3 siste lønnslipper/ utbetalingsslipper (ikke ved NAV ytelse) 

☐   Siste skattemelding 

☐   Siste ligning / fastsetting av formues- og inntektsskatt 

☐   ______________                  Eventuell annen dokumentasjon du mener har betydning for søknaden 

 
 


	Mottatt dato: 
	Saksbehandler: 
	Doknr: 
	Klient ID: 
	Saksnr: 
	Etternavn fornavn: 
	Fødselsog persnr: 
	Adresse: 
	Telefonnummer: 
	Epost: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	Etternavn fornavn_2: 
	Fødselsog persnr_2: 
	Ja: Off
	Nei: Off
	Ja_2: Off
	Nei_2: Off
	Usikker: Off
	4 JEGVI SØKER OMRow1: 
	5 ÅRSAKEN TIL AT JEGVI HAR HAVNET I DENNE SITUASJONEN legg ved eget ark dersom det ikke er nok plassRow1: 
	Sett xEier bolig: 
	Månedlige boutgifterEier bolig: 
	Sett xLeier bolig: 
	Månedlige boutgifterLeier bolig: 
	Sett xBor med foreldre: 
	Månedlige boutgifterBor med foreldre: 
	Sett xBofellesskap: 
	Månedlige boutgifterBofellesskap: 
	Sett xUten fast bolig: 
	Månedlige boutgifterUten fast bolig: 
	Sett xBor hos bekjentefamilie: 
	Månedlige boutgifterBor hos bekjentefamilie: 
	Sett xInstitusjonfengsel: 
	Månedlige boutgifterInstitusjonfengsel: 
	Antall personer i husstanden: 
	SøkerArbeid heltid: 
	EktefellesamboerArbeid heltid: 
	Nærmere beskrivelseArbeid heltid: 
	SøkerArbeid deltid: 
	EktefellesamboerArbeid deltid: 
	Nærmere beskrivelseArbeid deltid: 
	SøkerUnder utdanning: 
	EktefellesamboerUnder utdanning: 
	Nærmere beskrivelseUnder utdanning: 
	SøkerRegistrert arbeidsledig: 
	EktefellesamboerRegistrert arbeidsledig: 
	Nærmere beskrivelseRegistrert arbeidsledig: 
	SøkerI tiltak via NAV: 
	EktefellesamboerI tiltak via NAV: 
	Nærmere beskrivelseI tiltak via NAV: 
	SøkerKvalifiseringsprogrammet: 
	EktefellesamboerKvalifiseringsprogrammet: 
	Nærmere beskrivelseKvalifiseringsprogrammet: 
	SøkerIntroduksjonsprogrammet: 
	EktefellesamboerIntroduksjonsprogrammet: 
	Nærmere beskrivelseIntroduksjonsprogrammet: 
	SøkerIkke arbeidssøker: 
	EktefellesamboerIkke arbeidssøker: 
	Nærmere beskrivelseIkke arbeidssøker: 
	SøkerHar fremmet krav om trygdpensjon: 
	EktefellesamboerHar fremmet krav om trygdpensjon: 
	Nærmere beskrivelseHar fremmet krav om trygdpensjon: 
	SøkerAnnet: 
	EktefellesamboerAnnet: 
	Nærmere beskrivelseAnnet: 
	Søker  krAlderstrygdSupplerende stønad over 67 år: 
	Ektefelle  samboer  krAlderstrygdSupplerende stønad over 67 år: 
	Søker  krArbeidsinntektSykepenger: 
	Ektefelle  samboer  krArbeidsinntektSykepenger: 
	Søker  krBarnebidragbidragsforskudd: 
	Ektefelle  samboer  krBarnebidragbidragsforskudd: 
	Søker  krBarnetrygd: 
	Ektefelle  samboer  krBarnetrygd: 
	Søker  krBostøtte fra Husbanken: 
	Ektefelle  samboer  krBostøtte fra Husbanken: 
	Søker  krDagpengerArbeidsavklaringspenger: 
	Ektefelle  samboer  krDagpengerArbeidsavklaringspenger: 
	Søker  krIntroduksjonsstønad: 
	Ektefelle  samboer  krIntroduksjonsstønad: 
	Søker  krKontantstøtteForeldrepengerBarnetilsyn: 
	Ektefelle  samboer  krKontantstøtteForeldrepengerBarnetilsyn: 
	Søker  krLeieinntekterFormuesinntekter renter mv: 
	Ektefelle  samboer  krLeieinntekterFormuesinntekter renter mv: 
	Søker  krOvergangsstønadstønad enslig forsørger: 
	Ektefelle  samboer  krOvergangsstønadstønad enslig forsørger: 
	Søker  krTiltakspenger: 
	Ektefelle  samboer  krTiltakspenger: 
	Søker  krUføretrygd: 
	Ektefelle  samboer  krUføretrygd: 
	Søker  krAnnet: 
	Ektefelle  samboer  krAnnet: 
	SUM INNTEKTER PER MÅNED: 
	Avdrag boliglån: 
	Renter boliglån: 
	Husleie fellesutgifter: 
	Kommunale utgifter: 
	Barnebidrag barnepensjon: 
	SFOBarnehage dagmamma: 
	Strømnettleie: 
	Annet: 
	SUM UTGIFTER PER MÅNED: 
	Bil: 
	Campingvognbobil: 
	Hyttefritidsbolig: 
	Annet_2: 
	Annet_3: 
	KreditorRow1: 
	InkassobyråRow1: 
	SaldoRow1: 
	KreditorRow2: 
	InkassobyråRow2: 
	SaldoRow2: 
	KreditorRow3: 
	InkassobyråRow3: 
	SaldoRow3: 
	KreditorRow4: 
	InkassobyråRow4: 
	SaldoRow4: 
	KreditorRow5: 
	InkassobyråRow5: 
	SaldoRow5: 
	KreditorRow6: 
	InkassobyråRow6: 
	SaldoRow6: 
	KreditorRow7: 
	InkassobyråRow7: 
	SaldoRow7: 
	KreditorRow8: 
	InkassobyråRow8: 
	SaldoRow8: 
	KreditorRow9: 
	InkassobyråRow9: 
	SaldoRow9: 
	KreditorRow10: 
	InkassobyråRow10: 
	SaldoRow10: 
	KreditorRow11: 
	InkassobyråRow11: 
	SaldoRow11: 
	Jeg har mistet oversikten over mine gjeldsforhold: 
	undefined_7: Off
	12 ERKLÆRING: 
	Datosted: 
	Søkers underskrift: 
	Ektefellesamboers underskrift: 
	13 DOKUMENTASJON SOM LAGT VED DENNE SØKNADEN: 
	Boutgift For eksempel husleiekontrakt eller nedbetalingsavtale boliglån: Off
	Siste faktura for eventuell barnehageSFO andre faste utgifter: Off
	De 3 siste lønnslipper utbetalingsslipper ikke ved NAV ytelse: Off
	Siste skattemelding: Off
	Siste ligning  fastsetting av formuesog inntektsskatt: Off
	Tekst1: 
	Tekst2: 
	Tekst3: 
	Tekst4: 
	Tekst5: 
	Tekst6: 
	Tekst7: 
	Tekst8: 
	Tekst9: 
	Tekst10: 
	Avmerkingsboks11: Off
	Avmerkingsboks12: Off
	Avmerkingsboks13: Off
	Avmerkingsboks14: Off
	Avmerkingsboks15: Off
	Tekst16: 
	Avmerkingsboks17: Off
	Avmerkingsboks18: Off
	Tekst19: 
	Tekst20: 
	Tekst21: 
	Tekst22: 
	Tekst23: 
	Tekst24: 
	Tekst25: 
	Tekst26: 
	Tekst27: 
	Tekst28: 
	Tekst29: 
	Tekst30: 
	Tekst31: 
	Tekst32: 
	Tekst33: 
	Tekst34: 
	Avmerkingsboks35: Off
	Avmerkingsboks36: Off
	Avmerkingsboks37: Off
	Avmerkingsboks38: Off
	Avmerkingsboks39: Off
	Avmerkingsboks40: Off
	Avmerkingsboks41: Off
	Avmerkingsboks42: Off
	Avmerkingsboks43: Off
	Avmerkingsboks44: Off
	Avmerkingsboks45: Off
	Avmerkingsboks46: Off
	Avmerkingsboks47: Off
	Tekst48: 


