
 

 

 

Veileder for søknadsskjema  

1. Opplysninger om søkeren  
 VEILEDER  
Navn    
Fornavn   Etternavn  Skriv inn fornavn og etternavn  
Adresse  Postnr.  Poststed  Skriv inn adresse, postnr og poststed 
E-post    Skriv inn e-post adresse  
D-nummer  Skriv inn D-nummeret ditt   
Nasjonalitet (velg land)  Skriv inn din nasjonalitet 
Sivilstand  
 Enslig (eller singel?)  
 Gift  
 Registrert partner  
 Samboer  

Marker hvilken sivilstand du har  
Enslig 
Gift 
Registrert partner 
Samboer 

Antall barn under 18 år i husstanden   
(i Longyearbyen)   

  Skriv inn antall barn under 18 år som bor i 
husstanden 

Arbeidsgiver(e) (i Longyearbyen)  Skriv inn arbeidsgiverne du har i Longyearbyen 
Permittert fra dato    Åpne kalender og marker dato fra når du ble 

permittert 
Annen inntekt     Skriv inn hvis du har annen inntekt 
Bankkonto     Skriv inn bankkonto nummeret ditt  
  
2. Opplysninger om ektefelle, registrert partner eller samboer  
 Hvis du har krysset av for ektefelle, partner eller samboer skal dette fylles inn 
Fornavn   Etternavn   Skriv inn fornavn og etternavn på partner 
Adresse  Postnr.  Poststed   Skriv inn adresse, postnr og poststed på partner 
E-post     Skriv inn e-post til partner 
D-nummer  Skriv inn D-nummer til partner  
Nasjonalitet (velg land)  Skriv inn nasjonalitet til partner  
Er personen i jobb eller får støtte fra NAV   
  

Kryss JA eller NEI for om personen er i jobb eller 
får støtte fra NAV  

Hvis ja, angi utbetaling pr. mnd.      Hvis svaret er ja, skriv inn hva person får utbetalt 
i mnd.  

Søker personen også om tilskudd?  Kryss JA eller NEI for om person også søker om 
tilskudd slik som deg  
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3. Opplysninger om barn det søkes tilskudd for  
 

D-nr.  Skriv inn  
D-nummer 
til barnet  

 

  

Fornavn   Etternavn   Skriv inn fornavn og etternavn til barnet 
Hvis du ikke er forelder, hvilken rolle har du 
overfor barnet:  

  
  
  

Hvis du ikke er forelder til barnet, så må du krysse 
av hvilke rolle du har overfor barnet 
 
 
Med foreldresamboer menes det stemor eller 
stefar 

Hva gjør barnet i Longyearbyen   
 Barnehage  
 Skole  
 Hjemme  
 Arbeid  

Kryss av for hva barnet gjør i Longyearbyen: 
Går i barnehage 
Går på skole  
Er hjemme 
Er i arbeid 

  
  
4. Egenerklæring   
 Jeg befinner meg i Longyearbyen nå  
 Jeg er registrert i Befolkningsregisteret for 
Svalbard   
 Jeg har betalt svalbardskatt i 2020   
 Jeg er permittert fra arbeidsgiver  
 Jeg har ikke inntekt eller får støtte fra 
hjemlandet eller områder utenfor Svalbard  
 Jeg erklærer at opplysningene er riktige   
 Jeg er klar over at uriktige opplysninger 
kan føre til krav om tilbakebetaling av penger   

  

Her må du krysse av for ja eller nei.   

Du må svare JA på alle spørsmålene over dersom du skal kunne motta penger fra stønadsordningen.   
  
Følgende dokumenter skal ligge ved som vedlegg.  
Vedlegg:  
1. Kopi av pass eller annen gyldig legitimasjon   
2. Kopi av arbeidskontrakt   
3. Kopi av permitteringsvarsel   
4. Kopi av lønnsslipp siste tre måneder 

  
 
 


