SØKNAD OM SOSIALHJELP
(ALLE SPØRSMÅL MÅ BESVARES)

Søkerens etternavn: __________________________
Fødselsnr: __________________________
Adresse: _____________________________________
Hvor registrert i folkeregisteret: _______________

Fornavn: __________________________
Telefon: ___________________________
Postnr./Sted: ________________________
Statsborgerskap: _____________________

Søkers sivilstand:
Gift
Status:

Ugift
Flyktning

Separert
EØS borger

Skilt

Samboer

Ikke EØS borger

Enke/ -mann

Student/elev

Medsøkers(Ektefelle/samboer) navn: ______________________
Fødselsnr.: ________________________Ektefelle / samboers telefonnummer:________________
Det søkes om hjelp til (presiser)/begrunnelse:

For hvilken periode?
Hva har endret seg siden forrige søknad?

Barnets navn:

Fødselsnr.:

Bor hos deg:
Ja
Nei
Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Deltar barnet i idrett eller annen
aktivitet? Hvilke?

% samvær

Ja Nei
Har du/dere vært i kontakt med økonomirådstelefon 800 45353?
Har du/dere ønske om gjeldsrådgiving? Ja Nei
Hvis JA, søk på eget skjema som du kan få hos NAV.
Har du/dere gjeld/lån?

Ja

Nei

Bor hos foreldrene

Hybel

Boforhold:
Leier bolig
Institusjon

Eier bolig
Annet

Har du søkt bostøtte fra Husbanken
Ja Nei
(www.husbanken.no)
Deler bolig med _______antall personer over 18 år (samboer, ektefelle e.a.)

Alle rubrikker skal fylles ut. Sett null hvis du ikke har inntekter som nevnt.
Inntekter pr. mnd.
Søker
Ektefelle/samboer/medsøker

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Inntekt
Trygd/pensjon fra andre enn NAV
Barnebidrag
Barnetrygd
Stønad til barnetilsyn
Kontantstøtte
Barnepensjon
Bostøtte fra Husbanken
Andre inntekter (eks leieinntekt)
Lånekasse lån/stipend
= Sum inntekt
Utgifter pr. mnd.
Husleie
Forbrukslån
Renter, boliglån
Avdrag, boliglån
Barnehage/SFO
Strøm
Kommunale avgifter
Innboforsikring
Boligforsikring
Skattetrekk
Påleggstrekk
= Sum utgifter

Utbetalingsmåte (NAV kan fritt bestemme annen utbetalingsmåte)
Kontonummer. ____________________________________
Jeg/vi er kjent med at sosialtjenesten kan innhente nødvendige opplysninger om mine/våre økonomiske forhold hos
andre offentlige instanser, herunder Norges bank, organisasjoner og private som arbeider for stat, fylkeskommune eller
kommune jf. Lov om sosiale tjenester i NAV §43.
Jeg er kjent med at det kan stilles vilkår for å få utbetalt sosialhjelp.
Undertegnede plikter å varsle sosialtjenesten snarest dersom mine/våre økonomiske forhold endrer seg(inntekter og/eller
utgifter) i den perioden jeg/vi mottar sosialhjelp. Dette gjelder også ytelser fra folketrygden, herunder fødselspenger og
engangsstønad, ved tilbakebetaling av skatt, mottakelse av arv og annen formuesøkning.
Sosialtjenesten kan fremme tilbakebetalingskrav jf. Lov om sosiale tjenester i NAV §23 om sosialhjelp er urettmessig
hevet.
Det er straffbart å gi eller holde tilbake opplysninger i den hensikt å heve urettmessig sosialhjelp.

Det bekreftes at de opplysninger som er gitt i søknaden er korrekte.
Underskrifter:
Dato:_________
Dato:_________

Underskrift søker: _______________________________
Underskrift ektefelle/samboer/medsøker: _____________________________

DOKUMENTASJON FOR BEREGNING AV SOSIALHJELP

Dokumentasjon skal leveres hver gang og ved fornyelse av vedtak. Kopi av siste leverte
selvangivelse MÅ være levert. Dokumentasjon må ikke være eldre enn fra foregående måned.
Skatteoppgjørsblankett skal uoppfordret leveres når den foreligger hvert år. Husleiekontrakt skal
foreligge på godkjent skjema med originalunderskrifter. Framleiekontrakter i borettslag skal være
påført stempel og signatur fra borettslaget.
Vi trenger:
Arbeidsinntekter
Trygdeytelser
Barnebidrag
Barnetrygd
Bostøtte
Andre inntekter
Saldooversikt alle
konti
Selvangivelse
Arbeidskontrakt

(lønnslipp)

(utbet.blankett)
(kvitteringer)
(kontoutdrag)
(siste
tilgjengelige)

Husleie
Renter - boliglån
Avdrag - boliglån
Strøm/fyring
Komm. avgifter
Boligforsikring
Kostnader faste
utgifter aktiviteter
til barn
Innboforsikring
Samværsavtale

(husleiekont./kvittering)
(renter og avdrag må
spesifiseres for seg)
(innbetalingsblankett)
(innbetalingsblankett)
(innbetalingsblankett)

(innbetalingsblankett)

