For NAV Fredrikstad:

Mottatt dato:

Saksnr:

SØKNAD OM DELTAGELSE I
KVALIFISERINGSPROGRAMMET
Om kvalifiseringsprogrammet

Lovgrunnlag
Kvalifiseringsprogram gjelder for personer som har behov for tett og
koordinert bistand for å styrke sin mulighet for deltakelse i arbeidslivet,
jfr. Lov om sosiale tjenester i NAV § 29. Programmet skal inneholde
arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og evt. andre tiltak som
opplæring, opptrening, helsetiltak mv., jf. § 30. Programmet utformes i
samarbeid med søker og er på full tid (37,5 timer per uke). Deltakere i
kvalifiseringsprogram har rett til individuell plan, jf. § 33.
For den tiden en person deltar i kvalifiseringsprogram, har
vedkommende rett til kvalifiseringsstønad.

Søknad om kvalifiseringsprogram (Sett kryss):
Søknad om forlengelse av kvalifiseringsprogram (Sett kryss):

Personopplysninger
Navn:
Fødselsnummer:

(11 siffer)

Adresse:
Kontonummer:
Telefon:
Antall barn:
Navn på barn:

Født:
Født:
Født:
Født:
Født:
Født:
Født:
Født:

Arbeidstillatelse:
Ektefelle/samboer Navn:
Fødselsnummer:

Har du eller familien andre ytelser fra NAV (sett x)?
Ja

Nei

Hvis ja – hvilke ytelser?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Har du arbeidsinntekt (sett x)?:

Ja

Nei

BEGRUNNELSE

Har du behov for tett oppfølging for å styrke dine muligheter for
deltagelse i arbeidslivet (sett x)?
Ja
Nei
Hvis ja, din begrunnelse:

Har du fått informasjon om kvalifiseringsprogrammet, stønad, fravær og
er innforstått med kvalifiseringsprogrammets innhold etter Lov om
sosiale tjenester i NAV kapittel 4, § 29 (sett x)? Ja
Nei
Hvis ja, hvordan har du fått informasjon (sett x)?
Nav.no
Veileder NAV
Venner/ familie/ bekjente
Brosjyre om kvalifiseringsprogrammet
Annet __________________________________________________

Er det behov for tolk i samtaler ved NAV (sett X)? Ja

Nei

Jeg samtykker til at NAV Fredrikstad kan innhente og utveksle
informasjon med andre samarbeidspartnere som er relevant for min
oppfølging og behandling av søknad, herunder legeerklæring,
spesialisterklæring og andre relevante dokumenter. Dette uten hinder av
taushetsplikten slik det fremkommer i Forvaltningsloven § 13
( Sett x) Ja

Nei

Hvis nei, er man selv ansvarlig for å innhente dokumentasjon som er
nødvendig for å behandle søknaden.
Til informasjon:
 Fredrikstad kommune ved NAV rapporterer hva du får i eventuell
kvalifiseringsstønad til Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå.
 Opplysninger gitt i søknadsskjema, via samtaler og andre kartlegginger blir
registrert og lagret i stat/ kommunes datasystemer.
 NAV kan avslå søknad som er ufullstendig utfylt eller mangler dokumentasjon.

Jeg bekrefter at opplysningene i skjemaet er riktige og fullstendige, og
hva det innebærer å underskrive.

Sted: __________________

Dato: __________________

Underskrift: ________________________________________

