Mottatt: (Dato,Stempel)

BrukerID:
Saksid:

Søknad om økonomisk sosialhjelp
Fyll ut skjemaet nøyaktig. I.h.h.t. forvaltningsloven har du rett til å få hjelp med utfyllingen av sosialtjenesten/NAV. Alle aktuelle
punkter i skjemaet må besvares. Det må leveres dokumentasjon på alle inntekter, utgifter, gjeld og formue før søknaden kan
behandles. Manglende dokumentasjon kan føre til at behandlingen av søknaden blir forsinket. Behandlingstiden er inntil 4 uker
etter at all dokumentasjon er innlevert.
Det søkes stønad til:

Navn

Fnr

Adresse

Tlf

Postnr

Sted

Folkeregistrert kommune

Statsborgerskap
Asylsøker

Flyktning

Familiegjenforening

Opphold humanitært grunnlag

Boforhold
Eier eget hus/leilighet

Leier hus

Leier leilighet

Antall medl. i husstanden

Leier hybel

Bokollektiv

Bor hos foreldre

Mangler bolig

Søkt om kommunal bolig

Sivilstatus
Ugift

Gift

Samboer

Reg. partner

Separert

Skilt

Enke/enkemann

Ektefelle/samboer/partners personalia

Fnr (11 siffer)

Adresse

Tlf

postnr

sted

Folkeregistrert kommune

Barn
Navn

Fnr

Alder

Bor
hos deg

Forsørges av
deg/dere

Mottar bidrag

Arbeid/Utdanning
Søker

ektef/samb/
partner

Fast ansatt

Hvis arbeidsledig fra dato:

Midl. Ansatt

Hvis dagpenger fra dato

Reg. arbeidssøker NAV

Søkt dagpenger når ?

Arbeidssøker-ikke reg. NAV
Ikke arbeidssøker
Introduksjonsordningen

Startdato/sluttdato

Under utdanning

under utdanning, hvilken

I tiltak i regi av NAV

I tiltak , hvilket

Opplysning om nåværende eller siste arbeidsforhold
Arbeidsgivers navn

Stilling

Ansatt når

Sluttet når

heltid/
deltid

Timer pr.
uke

Søker

Ektefelle/samboer/partner

Utdanning

Når

Yrke

Søker

Ektefelle/samboer/partner

Inntekt (legg ved bekreftelse for de inntekter du har og kryss av for innlevert dokumentasjon under "for bruker")
JA
NEI
Har du dere noen form for inntekt ?
Søker

Ektefelle/samboer/partner

Inntekt pr. mnd
Arbeidsinntekt
Dagpenger
Sykepenger
Foreldrepenger
Overgangsstønad
Introdusjonsstønad
Arbeidsavklaringspenger
Uføretrygd
Grunn-/hjelpestønad/barnetilsyn
Kontantstøtte
Barnetygd
Barnebidrag
Bostøtte fra Husbanken
Leieinntekter
Andre inntekter
Har du/dere fått utbetalt engangsstønad v/fødsel i løpet av de 3 siste mnd, eller
forventer å få utbetalt dette i løpet av de kommende 3 mnd.

JA

NEI

Hvis ja, når ?

Har du/dere kontaktet Skatteetaten og sjekket at skattetrekket er tilpasset
nåværende inntekt ?

JA

NEI

Hvis ja. Når ?

Dokumentasjon
For bruker
For NAV

Skatteår
Fikk du/dere tilbakebetalt skatt ved
siste skatteoppgjør ?

JA

NEI

Hvis JA,

Fikk du/dere restskatt ved
siste skatteoppgjør ?

JA

NEI

Hvis JA,

Søkt trygd?

JA

NEI

Innvilget

JA

NEI

Formue

JA

Hvis ja hvilken ytelse )

Beløp

Innvilget fra

Innestående

NEI

Bankinnskudd (saldo på alle konti i hos dine bankforbindelser - (skal dokumenteres)
Salgsverdi
Bolig

JA

NEI

Antatt salsgverdi

Bil

JA

NEI

Merke/årsmodell

Båt

JA

NEI

Merke/årsmodell

Hytte

JA

NEI

Antatt salgsverdi

Campingvogn

JA

NEI

Merke/årsmodell

Gjeld (skal dokumenteres med nedbetelingsavtaler)
Långiver
Bolig/forbruk

Utgifter
Boutgifter
Husleie
Renter på boliglån
Avdrag på boliglån
Strømutgifter
Kommunale avgifter
Renovasjonsavgift

Sum boutgifter

Andre utgifter
Barnetilsyn/barnehage
Bidragstrekk
Påleggstrekk

Sum andre utgifter

Pr. mnd

Restgjeld

Terminbeløp

Avdragsfrihet

Kommentar

Betjenes ?
Beløp pr. mnd

Begrunnelse for søknaden

Utbetalingskonto:
Hvis stønad blir innvilget vil jeg ha stønad overført til min bankkonto hvis annet ikke er avtalt:
Bankkonto:

Bankens navn :

i bank

Erklæring
Jeg/vi bekrefter at de opplysninger som er gitt i søknaden er fullstendige og korrekte. Jeg/vi er kjent med at NAV
kan innhente opplysninger om mine våre/økonomiske forhold hos andre offentlige instanser
Dersom mine/våre økonomiske forhold endrer seg i den perioden jeg mottar økonomisk sosialhjelp, plikter jeg/vi
å underrette NAV Vågsøy.
Jeg/vi er inneforstått med at det innebærer straffeansvar å gi feil opplysninger, eller tilbakeholde opplysninger
jmf. Lov om sosial tjenester i NAV § 23.
Jeg/vi er inneforstått med kommunens adgang til å ta refusjon i trygdeytelser for samme periode som
økonomisk sosialhjelp er ytt, jmf. Lov om sosiale tjenester i NAV § 26.

Søker
Dato

Sted

Underskrift

Ektefelle/samboer/partner
Dato

Sted

Underskrift

For NAV kontoret
Bostøtte er vurdert og kontrollert

Innlevert siste års skatteoppgjør/ligning

Sjekket mot personkortet - trygdeytelser

Innlevert samværsavtale

Sjekket om skattetrekket er riktig

Registrert arbeidssøker, levert meldekort

Sjekket om utleggstrekk

Engasjementoppgave fra bank er levert

Innlevert nedbetalingsplan på lån

Folkeregistrert adresse er riktig

Innlevert husleiekontrakt

Sjekket om bruker mottar kontantstøtte

Søker er kjent

JA

NEI

Søker har levert søknad tidligere
Seneste søknadsdato

Legitimasjon:

Saksbehandler :

JA

NEI

