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Skjema nr 11C Registreringsskjema for kvalifiseringsstønad – 2023 

 

Skjemaet gjelder kun personer som i løpet av året har vært deltaker i 
kvalifiseringsprogram 

 det sendes ikke inn skjema på personer med søknader som ikke var ferdig 
behandlet ved årets slutt eller som har fått avslag på søknad  

 det sendes heller ikke inn skjema på personer som fikk innvilget søknaden, 
dersom selve programmet ikke hadde startet ved årets slutt  

 det skal sendes inn skjema dersom personen ved inngangen av året var i 
permisjon og avsluttet program uten å komme tilbake fra permisjonen. 
Årsaken er at dato for avsluttet program skal bli registrert 
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Skjema nr 11C Registreringsskjema for kvalifiseringsstønad – 2023 

Funksjon 276 

Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet i 

medhold av lov 18. desember 2009, nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 8. 

Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov 21. juni 2019 nr. 32 § 10 (1) Lov om offisiell statistikk og 

Statistisk sentralbyrå benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk. 

 

1. Opplysninger om kommunen  

Kommunenummer: _____1.1.____  Kommunenavn: ______1.2.___________________ 

Bydelsnummer.: ______1.3.______  Bydelsnavn: _________1.4.___________________ 

Ansvarlig for innholdet i skjemaet: ________1.5._________________ 

E-postadresse til skjemaansvarlig: _________1.6.________________ Telefon nr.: ___1.7.______ 

 

 

2. Opplysninger om deltakeren 

Reg nr/journalnr: ___2.1.______  Hva er fødselsnummeret (11 siffer) til deltakeren?: 

_____2.2._____ 

 

Hva er deltakerens kjønn? 2.3. 

 Mann   Kvinne 

 

Hva er deltakerens sivilstand/sivilstatus per 31.12? 2.4. 

 Ugift    Samboer   Enke/enkemann 

 Gift    Skilt/separert 

 

Har deltakeren barn under 18 år, som deltakeren (evt. ektefelle/samboer) har forsørgerplikt for og som bor 

i husholdningen ved siste kontakt?  2.5. 

 Ja ------> Hvor mange barn under 18 år har deltakeren forsørgerplikt for? ________ 

 Nei 

 

 

3. Opplysninger om deltakelsen i kvalifiseringsprogram  

 

Hvilken dato ble søknaden registrert ved NAV-kontoret? (DDMMÅÅ) _________________ 

 

Hvilken dato ble det fattet vedtak om program (søknad innvilget)? (DDMMÅÅ) ________________ 

 

Hvilken dato begynte deltakeren i program? (iverksettelse) (DDMMÅÅ) __________________ 

 

 

Kommer deltakeren fra kvalifiseringsprogram i annen kommune? 

 Ja 

 Nei 

Hvis ja, velg kommunenummer fra liste  Kommunenummer  

 



Side 3 av 4 

Hadde deltakeren i løpet av de siste to månedene før registrert søknad ved NAV-kontoret en eller flere av 

følgende ytelser? (Kan krysse av for flere svaralternativer) 

 Sosialhjelp ------>  Sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold eller  

  Supplerende sosialhjelp       

 Introduksjonsstønad  

 Individstønad - stønad til livsopphold etter forskrift om arbeidsmarkedstiltak 

 Livsoppholdsytelse etter folketrygdloven - jamfør veiledningen 

   

 

Har deltakeren i 2023 i løpet av perioden med kvalifiseringsstønad også mottatt økonomisk sosialhjelp, 

kommunal bostøtte eller Husbankens bostøtte? 

 

 Ja ----> Hvilke? (kan krysse av for flere svaralternativer) 

 Nei 

 Kommunal bostøtte 

 Husbankens bostøtte 

 Mottok økonomisk sosialhjelp som engangsstønad  

 Mottok økonomisk sosialhjelp til dekking av særskilte utgifter knyttet til deltakelsen i 

     programmet 

 Mottok økonomisk sosialhjelp som fast supplement til dekking av løpende  

     livsoppholdsutgifter 

 

4.  Stønadsperioder og stønadssum 

For hvilke måneder i løpet av 2023 har deltakeren fått kvalifiseringsstønad? 5.1. 

 Jan.   Mars   Mai   Juli   Sept.   Nov. 

 Feb.   April  Juni   Aug.   Okt.   Des. 

 

Samlet utbetalt kvalifiseringsstønad i løpet av 2023:  

Sum: ______5.2._____ 

 

Hva er status for deltakelsen i kvalifiseringsprogram per 31.12 2023? 

 Deltakeren er fortsatt i program ----> Skjemaet er ferdig fylt ut 

 Deltakeren har avbrudd fra program----> Skjemaet er ferdig fylt ut 

 Deltakeren har fullført program eller avsluttet programmet etter avtale (gjelder ikke flytting) 

 Deltakerens program er varig avbrutt på grunn av uteblivelse (gjelder ikke flytting) 

 Deltakerens program ble avbrutt på grunn av flytting til annen kommune 

  Kun for Oslos bydeler: Deltakeren flyttet til annen bydel før programperioden var over  

 Deltakerens program er avsluttet etter avbrudd 

Hvilken dato avsluttet deltakeren programmet?  (gjelder ikke for permisjoner) (DDMMÅÅ) 

_________________ 
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Ved fullført program eller program avsluttet etter avtale (gjelder ikke flytting) – hva var deltakerens 

situasjon umiddelbart etter avslutningen?  (Kan krysse av for flere svaralternativer) 

 Ordinært arbeid (heltid/deltid)  

 Ordinært arbeid (heltid/deltid) med midlertidig eller varig lønnstilskudd (jamfør tiltaksforskriften) 

 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi (jamfør tiltaksforskriften) 

 Skole/utdanning 

 Uføretrygd 

 Arbeidsavklaringspenger 

 Økonomisk sosialhjelp i påvente av avklaring av uføretrygd/AAP 

 Økonomisk sosialhjelp uten slik avklaring 

 Annet 

 Ukjent 

 

Hva var deltakerens viktigste inntektskilde umiddelbart etter avslutningen?  (Kun ett kryss) 

 Ordinært arbeid (heltid/deltid)  

 Ordinært arbeid (heltid/deltid) med midlertidig eller varig lønnstilskudd (jamfør tiltaksforskriften) 

 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi (jamfør tiltaksforskriften) (tiltakspenger) 

 Skole/utdanning (studiestønad) 

 Uføretrygd 

 Arbeidsavklaringspenger 

 Økonomisk sosialhjelp i påvente av avklaring av uføretrygd/AAP 

 Økonomisk sosialhjelp uten slik avklaring 

 Annet 

 Ukjent 

 

Saksbehandlernummer _______________ 

 

 

 

 

 

 


