
Næringsfaglig vurdering av etableringsplaner

Mottakere av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger som ønsker å beholde ytelsen under etablering av 
egen virksomhet, må innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene. Vurderingen må gjøres av 
fylkeskommunen eller kommunen, eventuell en annen kompetent instans, før NAV kan behandle søknaden.
En næringsfaglig vurdering bør som et minimum inneholde:
•	 vurdering og konklusjon m.h.t. spørsmålet om aktuelt prosjekt må antas å gjøre stønadsmottaker selvfor-

sørgende.
•	 Mottakere av dagpenger: Vurdering og konklusjon om når etableringen vil være selvforsørget og anbefalt 

periode med dagpenger. 
•	 Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP):Vurdering og konklusjon m.h.t. om det aktuelle prosjektet 

forutsetter både en utviklings- og oppstartings- fase, og hvor lange de ulike fasene bør være.
Det næringsfaglige organet bør etter eget skjønn vurdere behovet for ytterligere opplysninger - herunder 
spørsmålet om det er ønskelig at søkeren oppfordres til å møte til samtale.

Les mer om vilkårene for å motta dagpenger eller arbeidsavklaringspenger ved etablering av egen virksomhet 
på www.nav.no/dagpenger eller www.nav.no/AAP.
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Vurderingen er basert på opplysninger gitt på skjema ”Søknad om dagpenger eller arbeidsavklarings-
penger under etablering av egen virksomhet”, med eventuelle tilleggsopplysninger, 
fra:

Etablererens navn

Adresse

Fødselsnummer (11 siffer)

Vurdering av teoretisk kompetanse: 

Vurdering av faglig/praktisk kompetanse: 

Nullstill skjemaet før du lukker det
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Vurdering av om etableringen er ny eller om det er overtagelse/kjøp av allerede etablert virksomhet:

Realisme i prosjektidéen:

Antatt hjelpebehov på kort og på lang sikt:

Antatt investeringsbehov:

Eventuelle nøkkelproblemer som må løses

Nullstill skjemaet før du lukker det
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Det aktuelle prosjektet forutsetter en utviklingsfase som antas å ville ha en varighet på måneder

Det aktuelle prosjektet forutsetter en oppstartingsfase som antas å ville ha en varighet på måneder

Sted og dato Signatur

Vurdering og konklusjon m.h.t. spørsmålet om aktuelt prosjekt må antas å gjøre stønadsmottaker selvforsørgende:

Mottakere av dagpenger:

Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP):

Vurdering og konklusjon om når etableringen vil være selvforsørget og anbefalt periode med dagpenger måneder

Nullstill skjemaet før du lukker det
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