SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP
Dette søknadsskjemaet kan benyttes til søknad om økonomisk sosialhjelp, og til søknad om midlertidig botilbud. Det er også mulig å søke digitalt. Du
finner mer informasjon på nav.no/sosialhjelp.
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, som for eksempel opplysninger om andre ytelser
du har fra NAV. Vi henter også opplysninger fra folkeregisteret og andre offentlige registre som vi har lov til å hente informasjon fra.
EKTEFELLER MÅ FYLLE UT HVERT SITT SØKNADSSKJEMA OG SENDE DISSE SAMLET. HAR DU BARN MÅ DU I TILLEGG FYLLE UT EGET
VEDLEGG

PERSONOPPLYSNINGER
Navn

Fødselsnummer

______________________________________________________

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Boligadresse

Postnummer og poststed

______________________________________________________

________________________________________________________

Telefonnummer

Statsborgerskap

______________________________________________________

________________________________________________________

Kontonummer
______________________________________________________

Behov for tolk?

Har ikke bankkonto

JA

NEI

Hvis JA, hvilket språk? _____________________________________

ARBEID OG UTDANNING
Er du i arbeid?

JA

NEI

Hvis JA

Heltid

Deltid

Er du skoleelev eller student?

JA

NEI

Hvis JA

Heltid

Deltid

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

Gi en kort begrunnelse for søknaden. Her kan du kort fortelle oss om situasjonen din.

FAMILIESITUASJON
Hva er sivilstatusen din?
Ugift

Samboer

Separert

Skilt

Enke/enkemann

Gift /registrert partner

Navn på ektefelle

Fødselsnummer

______________________________________________________

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Bor du sammen med ektefellen din?

JA

NEI

Ektefeller må fylle ut hvert sitt søknadsskjema og sende disse samlet.

Bor du sammen med barn eller har samvær med barn?

JA

NEI

Hvis ja må du fylle ut eget vedlegg.

BOSITUASJON
Hvordan bor du?
Jeg bor i bolig jeg eier selv

Jeg leier privat bolig

Jeg leier kommunal bolig

Jeg bor hos foreldre

Jeg bor hos familie

Jeg bor hos venner

Hvor mange personer bor sammen med deg? _____________
Jeg har ikke noe sted å bo
Annen bosituasjon
Institusjon

Fengsel

Krisesenter

Annet______________________________________________

HUSLEIEKONTRAKT
Hvis du har husleiekontrakt må du legge denne ved.

Jeg har levert husleiekontrakt tidligere

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

Kommunale utgifter

Innboforsikring

Oppvarming

Strøm

Avdrag og renter på boliglån

Boligforsikring

Annet______________________________________________

INNTEKT
Ytelser fra NAV innhentes automatisk. Her skal du oppgi hva du har av andre inntekter og utbetalinger. Du må dokumentere dine inntekter og utbetalinger.
Sett kryss hvis du har inntekt
Arbeidsinntekt

Studielån / stipend

Introduksjonsstønad

Inntekt / ytelse fra utland, beskriv______________________________

Bostøtte fra Husbanken
Annen inntekt, beskriv_________________________________

Sett kryss dersom du de siste tre månedene har fått andre utbetalinger
Utbytte av aksjer / fond eller verdipapirer

Forsikringsutbetalinger

Salg av eiendom og/eller eiendeler

Annet, beskriv_______________________________________

FORMUE
Brukskonto

BSU - boligsparing for ungdom

Livsforsikring med spareandel

Sparekonto

Aksjer, obligasjoner og fond

Annet______________________________________________

Sett kryss ved formue i Norge eller utland. Du må legge ved dokumentasjon hvis dette ikke fremkommer av siste skattemelding.
Bolig

Campingvogn / båt

Kjøretøy

Fritidseiendom

Annet______________________________________________

SKATTEMELDING
Du må legge ved skattemelding og skatteoppgjør fra siste året.

Jeg har levert vedleggene tidligere

Hvisopplysningene du har gitt i søknaden ikke er riktige og fullstendige kan du miste retten til innvilget sosialhjelp. Du kan få krav om å betale tilbake det du
har fått feilaktig utbetalt, og du kan bli anmeldt til politiet hvis du med vilje har gitt feil opplysninger.

BEKREFTELSE OG SIGNATUR
Ved å signere bekrefter jeg at opplysningene gitt i søknaden er riktige og fullstendige.

Dato_______________________

Signatur_________________________________________________________________

