
Vedlegg  Kryss av for hvilke vedlegg som legges ved søknaden. 

	 □ Husleiekontrakt for nåværende adresse  
	 	 □ Levert i tidligere sak i år
 
	 □ Utskrift av selvangivelse og skatteoppgjør for siste år
	 	 □ Levert i tidligere sak i år
 
	 □ Dokumentasjon på utgifter, for eksempel kopi kontoutskrifter, lånepapirer,  
      fakturakvitteringer med mer.
 
	 □  Lønnsslipp  

	 □ Kontingenter/fritidsaktiviteter for barn
 
	 □ Andre vedlegg Oppgi hvilke: 

Saksbehandlingstiden varierer i forhold til saksmengder. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis 
foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

Alle dokumenter som vedlegges skal være i form av kopi og i A4-format.

Underskrift

___________     ___________________________________
Dato                                                                Underskrift

 
      
      ___________________________________
      Ektefelle/samboer

 
Søknad mottatt:     ID:  Saksnummer:
(datostempel og signatur)    

□ Ny bruker av økonomisk sosialhjelp
 □ Kartlagt/utlevert av:
§14a-vedtak om bistandsbehov:  □ Standard   □ Situasjonsbestemt   □ Spesielt tilpasset   □ Varig

For NAV

Harstad - Kvæfjord - Skånland - Ibestad

Erklæring 

□ Jeg erklærer at opplysningene gitt i søknaden er korrekte.

□ Jeg har gjort meg kjent med at det kan knyttes vilkår for å motta økonomisk stønad, jfr. lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20: ”Det kan settes vilkår for tildeling av økono-
misk stønad, herunder at mottakeren skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen.”

□ Jeg er kjent med at det er mitt ansvar å opplyse søknaden godt, og innhente tilstrekkelig 
dokumentasjon til søknaden. Jeg er også gjort kjent med at dersom søknaden ikke er tilstrekkelig 
opplyst og dokumentert, kan denne avslås.

Søknad om sosiale tjenester
I hht Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning, som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale 
problemer. Formålet med tjenesten er å styrke den enkeltes mulighet til selv å mestre egen livssituasjon. 
Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om økonomisk sosialhjelp. Lovens utgangspunkt er 
imidlertid at hver enkelt først og fremst skal utnytte egne muligheter eller hjelpeordninger for å kunne 
forsørge seg selv. 

Personopplysninger
  Etternavn: Fornavn, mellomnavn: Fødselsnummer, 11 siffer:

  Adresse:  Kjønn:

  Postnummer: Poststed: Folkereg. adr.:

  Tlf./mobilnummer: E-postadresse: Språk: 

  Kontonummer: Oppholdsstatus: 

  Sivilstatus:  Behov for tolk:
              □ Enslig   □ Gift/ reg. partner   □ Samboer   □ Skilt/separert   □ Enke-/mann                        □ Ja   □ Nei
 
Ektefelle/partner/samboer
  Etternavn: Fornavn, mellomnavn: Fødselsnummer, 11 siffer:

  Statsborgerskap: Hvis utenlandsk statsborger, status som:

  Oppholdets varighet: Til dato: Språk: Kjønn: Behov for tolk:

Søknaden gjelder

□ Mann   □ Kvinne

□ Mann  □ Kvinne

Spesifisér:

Begrunnelse/årsak for hjelpebehovet (bruk gjerne eget ark):

□ Ja   □ Nei

□ Råd og veiledning  □ Økonomisk bistand  □ Midlertidig bolig  □ Individuell plan  □ Kvalifiseringsprogrammet



Oppgi barnas navn og fødselsnummer:
Navn, fødselsnummer, 11 siffer: 

(Dersom	flere	barn,	skriv	på	eget	ark) □   

Boligsituasjon

Opplysninger vedr. arbeid/utdanning 
Her	kan	du	sette	flere	kryss.

□ Er i arbeid     □ Studerer eller går på skole
□ Ytelse fra NAV, spesifiser:			 	 □	Annet,	spesifiser:

Har du søkt om andre ytelser fra NAV eller andre instanser?
□ Nei   □ Ja,	spesifiser:

Bostøtte

Utgifter

Oversikt utgifter:

Husleie

Strøm

Boliglån

Kommunale avgifter

Innbo og husforsikringer

Utgifter

Oversikt utgifter:

Barnehage/dagmamma

Sfo

Andre utgifter, må dokumenteres

Fritidsaktivitet barn, må dokumenteres

Bidrag

□ Bor hos  □ Forsørges av

□ Bor hos  □ Forsørges av

□ Bor hos  □ Forsørges av

□ Bor hos  □ Forsørges av

Oversikt inntekter:

Arbeidsinntekt

Ytelser fra NAV

Bostøtte

Barnetrygd

Bidrag

Kontantstøtte/stønad til barnetilsyn

Leieinntekter

Forsikringsinntekter

Andre inntekter

Type av inntekt pr. måned:
Søker: Ektefelle/samboer/reg.partner:

Brutto: Netto: Brutto: Netto:

Inntekter

□ Eier □ Leier □ Uten fast bopel □ Midlertidig bolig/oppholdssted

□ Enebolig □ Leilighet □ Hybel □ Institusjon

□ Foreldre □ Ektefelle □ Samboer □ Barn over 18 år □ Barn under 18 år

□ Bofellesskap/kollektiv □ Bor alene □ Andre

□ □ □ □

□ Kjøkken □ Bad m2

□ Borettslag □ Selveier
Boligtype:

Antall rom:

Bor sammen med:

Søkt bostøtte

Søkt Dato Dato DatoInnvilget Avslag Ikke søkt

Areal:

Eierform:

Type av utgifter pr. måned: Beløp pr. måned: Type av utgifter pr. måned: Beløp pr. måned:

Opplysninger vedr. formue (også for ektefelle/partner/samboer/barn)

Bolig (eget hus eller leilighet)

Andre kontoer

Bil/motorsykkel

Båt/campingvogn

Hytte

Tomt/annen fast eiendom

Annen formue
(aksjer, obligasjoner o.l.)

Gnr. Bnr. Leilighetsnr. Antatt salgsverdi

Kontonr.  Bank Beløp

Kontonr.  Bank Beløp

Kontonr.  Bank Beløp

Kontonr.  Bank Beløp

Kontonr.  Bank Beløp

Merke  Årsmodell Antatt salgsverdi

Merke  Årsmodell Antatt salgsverdi

Kommune Gnr. Bnr. Antatt salgsverdi

Kommune Gnr. Bnr. Antatt salgsverdi

Spesifiser	 	 	 Antatt	salgsverdi

Spesielle behov hos barn:

Renter Avdrag


