Søknad om økonomisk sosialhjelp
Hva søker du om hjelp til? Begrunn svaret. (NB! Søker du nødhjelp må det komme tydelig frem)

Personalia søker

Mann

Kvinne

Navn:
Fødselsnummer/dnr:
Adresse:
Postnummer/sted:
Telefonnr:

Kontonr:

Sivilstand (sett ring rundt det som stemmer for deg)
Ugift
Gift/reg. partner/samboer

Personalia ektefelle
Navn:

Skilt/separert

Mann

Enke/enkemann

Kvinne

Fødselsnummer/dnr:
Adresse:
Postnummer/sted:
Telefonnr

Kontonr:

Sivilstand (sett ring rundt det som stemmer for deg)
Ugift
Gift/reg. partner/samboer

Personalia barn
Navn:

Fødselsnummer

Skilt/separert

Bor hos søker
Ja
Nei

Enke/enkemann

Evt. samvær

Opplysninger om din økonomi
Har du inntekt i dag og hva slags inntekt har du?
Type inntekt pr. mnd
Sum
Arbeidsinntekt
Inntekt fra NAV – hva slags støtte?
Studielån eller stipend
Statlig bostøtte
Andre inntekter
Hvilke utgifter har du?
Type utgift pr. mnd
Husleie

Sum

Renter på boliglån dersom du eier bolig
Avdrag på boliglån dersom du eier bolig
Kommunale avgifter dersom du eier bolig
Forsikring dersom du eier bolig
Strøm/oppvarming
Innboforsikring
Transport
Andre utgifter

Jeg gir med dette NAV fullmakt til å utbetale øremerket støtte til kreditorene, dersom det vurderes
hensiktsmessig for å unngå purringer og opparbeidelse av restanser.
Jeg bekrefter at alle opplysningene jeg har gitt i søknaden er riktige. Hvis NAV trenger flere
opplysninger for å avgjøre søknaden, gir jeg fullmakt til å hente inn disse fra andre aktører, ref.
sosialtjenesteloven § 43.
Hvis økonomien din endrer seg i perioden du mottar sosialhjelp, plikter du å melde fra til NAV. Dette
gjelder også utbetalinger fra NAV, folketrygden, tilbakebetalt skatt, mottatt arv og annen
formuesøkning.
Det er straffbart å gi uriktige opplysninger eller holde tilbake informasjon som er viktig for saken. Dette
kan føre til at du mottar penger du ikke skulle hatt. Hvis du mottar penger du ikke har krav på, kan
NAV kreve dette tilbakebetalt, jf. Sosialtjenesteloven § 23.
Saksbehandlingstiden er 3-4 uker fra Nav har mottatt all nødvendig dokumentasjon fra deg.
Dato

Underskrift søker

Underskrift ektefelle

