Stempel

Indre Salten
SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKE DIGITALT?
Se www.nav.no/sosialhjelp
For å søke må du logge inn
med bank ID.
(Alle spørsmål må besvares)

For at NAV kan vurdere om du har rett på økonomisk sosialhjelp er det viktig at du, så langt det er mulig
svarer på spørsmålene i dette skjema og legger ved dokumentasjon. Hvis du trenger mer plass til å skrive
inn opplysninger kan dette skrives på et eget ark som du legger ved. Ufullstendig utfylt søknad og/eller
manglende dokumentasjon kan medføre forlenget saksbehandlingstid. NAV kan ved behov hjelpe deg med
utfylling av søknad.
I tillegg til opplysningene du selv gir i denne søknaden henter vi opplysninger som NAV har i sine registre,
folkeregisteret og andre offentlige registere som vi har lov til å hente informasjon fra.

PERSONOPPLYSNINGER
Navn

Fødselsdato

Personnummer

Adresse

Kontonummer

Postnummer og sted

Telefonnummer

Statsborgerskap

Har du behov for tolk?
Ja
Nei
Språk?

HVA SØKER DU OM?
Hva søker du om? Skriv i stikkordsform hva du søker om.

Gi en begrunnelse for søknaden. Her kan du kort fortelle oss om situasjonen din. Gjerne skriv om spesielle hensyn vi skal ta til eventuelle barn.

ARBEID OG UTDANNING
Er du i arbeid?
Ja
Nei

Er du skoleelev eller student?
Hvis Ja: Heltid

Deltid

Ja

Nei

Hvis Ja: Heltid

Er du registrert som arbeidssøker?
Deltid

Ja

Nei

FAMILIESITUASJON
Hva er sivilstatusen din?
Ugift

Samboer

Separert

Skilt

Enke/enkemann

Gift/registrert partner

Navn på ektefelle

Fødselsdato

Bor du sammen med barn eller har samvær med barn?

Hvor mange personer bor sammen med deg?

Ja

Personnummer

Nei

Navn på barn

Fødselsdato

Personnummer

Samværsprosent

BOSITUASJON
Hvordan bor du?
Bor i bolig jeg eier selv

Leier kommunal bolig

Har ikke noe sted å bo

Leier privat bolig

Bokollektiv

Annen bosituasjon:

Husleiekontrakt

Hvis du har husleiekontrakt må du legge denne ved søknaden.

Jeg har levert husleiekontrakt tidligere

INNTEKT OG FORMUE
Du må dokumentere dine inntekter og utbetalinger. Ytelser fra NAV og Husbanken innhentes automatisk.
Sett kryss hvis du har inntekt
Arbeidsinntekt

Introduksjonsstønad

Studielån/stipend

Inntekt/ytelse fra utland

Utleieinntekter

Private pensjonsordninger og/eller forsikringsutbetalinger

Bostøtte

Annen inntekt, beskriv
Sett kryss dersom du de siste tre månedene har fått andre utbetalinger
Utbytte av aksjer/fond

Forsikringsutbetalinger

Salg av eiendom og/eller eiendeler

Annet, beskriv
Sett kryss ved formue i Norge eller utland
Brukskonto

Sparekonto

Livsforsikring

Annet, beskriv

Aksjer, obligasjoner og fond

Eier du noe med økonomisk verdi?
Bolig

Kjøretøy

Campingvogn/båt

Fritidseiendom

Husleie

Strøm

Kommunale avgifter

Avdrag og renter på boliglån

Innboforsikring

Boligforsikring

TV/Internett

Barnehage/SFO

Annet, beskriv

UTGIFTER
Du må dokumentere utgiftene.
Sett kryss på de boutgiftene du har

Utgifter til barn, beskriv

Andre utgifter, beskriv

SKATTEMELDING

Du må legge ved skattemelding og skatteoppgjør fra siste året.

Jeg har levert vedleggene tidligere

ERKLÆRING
Har du behov for ytterligere råd og veiledning? Dette kan gjelde økonomi, boligforhold, helse, fritid og lignende.
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 offentlige myndigheter og private aktører som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune. Dette kan
være politi, likningskontor, bank, kredittselskap, forsikringsselskap og lignende (ref. sosialtjenesteloven § 43).
Dersom mine økonomiske forhold endrer seg i stønadsperioden, plikter jeg å underrette NAV om forhold som har betydning for søknaden/
utregnet beløp. Dette gjelder også ved tilbakebetaling av skatt, mottakelse av arv og annen formuesøkning. Å holde tilbake/gi feilaktige
opplysninger er underlagt straffeansvar.

AKTIVITETSPLIKT
Er du under 30 år, vil NAV kunne sette krav om at du deltar i aktivitet for utbetaling av stønad.
Er du over 30 år, kan NAV også sette vilkår for utbetaling av stønad, for eksempel at du utfører passende arbeidsoppgaver i kommunen.

UNDERSKRIFT
Dato

Sted

Underskrift

Dato

Sted

Underskrift

