
    NAV – Indre Østfold 

NAV Indre Østfold   
 

 Postadresse:         Postboks 34, 1861 TRØGSTAD 

 Telefon:   55 55 33 33                      
 E-postadresse:     nav.indre.ostfold@nav.no   

SØKNAD OM GJELDSRÅDGIVNING / ØKONOMISK RÅDGIVING 
 

Fyll ut skjema etter beste evne. Trenger du hjelp til utfylling? - Ring 55 55 33 33 

Hva gjelder søknaden                                             Søknaden gjelder kun for PRIVATPERSONER 

❑   Daglig økonomi         (Budsjett, disponering av inntekter, prioritering av utgifter m.v.) 
❑   Gjeldsrådgivning      (Du tror du har for mye lån og klarer ikke betjene låneutgiftene) 

❑   Annet - spesifiser       __________________________________________________ 

Søker                            Det søkes alene         Det søkes sammen med ektefelle/ samboer    

Etternavn 

 

Fornavn Personnr. (11 siffer)             Statsborgerskap 

Adresse 
 

E-postadresse 

Postnr. 

 

Poststed Telefon Mobil 

Yrkesforhold Arbeidsgiver/utbetalingsenhet Inntekt pr. mnd. før skatt 
Kr. 

Skattetrekk pr. mnd. 
Kr. 

Ektefelle/ samboer/ medsøker 
Etternavn Fornavn Personnr. (11 siffer) Statsborgerskap 

Adresse 
 

E-postadresse 

Postnr. 
 

Poststed Telefon Mobil 

Yrkesforhold Arbeidsgiver/utbetalingsenhet Inntekt pr. mnd før skatt. 

Kr. 

Skattetrekk pr. mnd. 

Kr. 

Sivilstand Barn og andre som bor i boligen 

  Gift/registrert           

partnerskap 

   Samboer 

   Enslig 

   Enke/enkemann 

   Skilt/separert 

 

Antall barn i 
husstanden 

 

 Oppgi navn og fødselsdato for alle barn (Bruk ev. feltet andre opplysninger) 

 

Antall barn 
søker(e) har 

samvær 
med 

 Oppgi navn, fødselsdato og samværsklasse / antall dager med samvær pr. mnd. 

Andre personer i 
husstanden over 18 
 

Navn og Fødselsnummer Årsak til at andre over 18 bor i boligen 

 

Andre inntekter    (kryss av og angi beløp)  

Type Søker pr. mnd  
Medsøker  

pr. mnd  
Type Søker pr. mnd  

Medsøker  

pr. mnd  

  Barnetrygd 

Kr. Kr. 

  Barne- /underholdsbidrag 

 Kr. Kr. 

  Bostøtte 

Kr. Kr. 

  Annet (spesifiser) 

 
 
Kr. Kr. 

 

UTGIFTER 

Boforhold / Boutgifter 

 Leier 
 Eier 

Husleie/ fellesutgifter 
pr. mnd. 
 

Kr. 

Mnd. Renteutg. boliglån  
 
 

Kr. 

Kommunal avg. Pr. mnd. 
 
 

Kr. 

Boligforsikring pr. mnd. 
 
 

Kr. 

Gjennomsnittlig 
strømutgift pr. mnd. 
 

Kr. 

https://www.nav.no/no/Person


   

 

Hensikten med rådgivningen er å kartlegge din økonomiske situasjon, samt å gi råd og veiledning, slik at du blir i 

stand til å styre din økonomi selv. Rådgivningen vil være avhengig av hvilke behov du har. 

 

 

Andre Utgifter 

Helseutgifter som ikke dekkes av 
frikortordningen: 

Søker Pr. mnd  
 
kr. 

Medsøker pr. mnd. 
 
Kr. 

Eventuelle opplysninger 

Bidragsplikt 
Betales det 
barnebidrag? 

 

  Ja   Nei 

Månedlig beløp søker 
 

Kr. 

Månedlig beløp medsøker/ ektefelle/ samboer 
 

Kr. 

  

Utleggstrekk (Trekk på inntekt) 
Søker pr. mnd. Medsøker pr. mnd  

Kr. Kreditor: Kr. Kreditor: 

Kr. Kreditor: Kr. Kreditor: 

 

Formue/Eiendeler Søker (ved plassmangel bruk feltet nederst) 
Bankinnskudd, 
verdipapir 

Oppgi type innskudd/sparing Samlet verdi 

Kr. 

Bolig/fritidsbolig        
Oppgi størrelse og dato for siste verdivurdering / takst (som legges ved søknad) Antatt verdi 

Kr. 

Bil / kjøretøy   
Oppgi merke, modell, registreringsår og Km.stand REG:NR: Antatt verdi 

Kr. 

Andre 
formuesgoder 

Oppgi type, modell, alder og annet som definerer formuesgoden Antatt verdi 
Kr. 

Formue/Eiendeler Medsøker (ved plassmangel bruk feltet nederst) 
Bankinnskudd, 
verdipapir 

Oppgi type innskudd/sparing Samlet verdi 
Kr. 

Bolig/fritidsbolig        
Oppgi størrelse og dato for siste verdivurdering / takst (som legges ved søknad) Antatt verdi 

Kr. 

Bil / kjøretøy   
Oppgi merke, modell, registreringsår og Km.stand REG:NR: Antatt verdi 

Kr. 

Andre 
formuesgoder 

Oppgi type, modell, alder og annet som definerer formuesgoden Antatt verdi 

Kr. 

 

Andre opplysninger 
Hovedbank- 
forbindelse: 

Søker: Medsøker 

Har noen av søkerne tidligere fått gjeldsrådgiving? 
  Nei  
  Ja 

Hvis ja – Hvem? 

Har noen av søkerne tidligere søkt om eller hatt 
offentlig gjeldsordning? 

  Nei    
  Ja 

Hvis ja – Hvem? 

 

Gjeld 

Boliggjeld  
Lån med pant i 
bolig/fritidsbolig  

Søker kr.  Medsøker kr. Lån i fellesskap kr. Misligholdt? 

Forbruksgjeld 
Forbrukslån, 

Kredittkort, 
kredittkjøp o.l. 

Søker kr. Medsøker kr. Lån i fellesskap kr. Misligholdt? 

Offentlig gjeld 
Skatt, mva, 

studielån 
bidragsgjeld o.l. 

Søker kr.  Medsøker kr. Lån i fellesskap kr. Misligholdt? 

Annen gjeld 
Ubetalte 

regninger o.l. 

Søker kr. Medsøker kr. Lån i fellesskap kr. Misligholdt? 

Skyldes noe av 
gjelden straffbare 
forhold? 

  Ja    
  Nei 

Andre opplysninger vedr. gjeld. 



    NAV – Indre Østfold 

NAV Indre Østfold   
 

 Postadresse:         Postboks 34, 1861 TRØGSTAD 

 Telefon:   55 55 33 33                      
 E-postadresse:     nav.indre.ostfold@nav.no   

Dokumentasjon som vedlegges søknaden (Legg ved det som er aktuelt i din/deres situasjon) 
   Kopi av gyldig legitimasjon 
   Husleiekontrakt (om du leier bolig) 

   Takst/verdivurdering av bolig 

      (Om du eier bolig, og har en liggende) 

   Nedbetalingsplan på boliglån (om du eier bolig) 
- Kommunale avgifter 
- Avtale Boligforsikring 
- Ev. dokumentere husleie/fellesutgifter (brl/sameie) 

   Dokumentasjon av nåværende månedlig inntekt: 
- Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste 3 månedene 

for søker og ev. medsøker 
- Regnsapssattest for selvstendig næringsdrivende. 
- Dokumentasjon på andre inntekter 

 

   Siste Skattemelding for søker og medsøker 
      ( Kan skrives ut på www.skattetaten.no eller kontakt 
       Skatteetaten - tlf: 800 800 00 ) 
   Arbeidsavtale 

   Samværsavtale med spesifisering om fordelingen av den 

       daglige omsorgen for barna 

   Avtale om Barnebidrag eller  

   Vedtak om bidragsforskudd  

   Oversikt over utestående gjeld/ubetalte regninger. 

       (Fyll ut vedlagt kreditorliste). 

   Hvis andre vedlegg, oppgi hvilke under;  

   Utskrift fra www.gjeldsregisteret.com  

      ( Logg inn med BankID ) 

 Bakgrunnsinformasjon – Andre opplysninger 
Beskriv kort bakgrunnen for den økonomiske situasjon, hva du trenger hjelp til og ev. hva du selv har forsøkt å gjøre for å finne 

en løsning: Er det andre opplysninger vi bør kjenne til – kan det fylles inn informasjon om dette her. 

 

Søknaden sendes til:   NAV Indre Østfold v/Gjeldsrådgiver,   Postboks 34,   1861 TRØGSTAD 
     

 

Sted ___________________________   Dato ___________________________________     

 

_______________________________           ___________________________________ 
Underskrift søker                                                Underskrift medsøker / ektefelle / samboer 

https://www.nav.no/no/Person
http://www.skattetaten.no/
http://www.gjeldsregisteret.com/

