NAV Tromsø
9290 Tromsø - Telefon: 5555 3333
Besøksadresse: Grønnegata 122, 9008 Tromsø

For NAV
Søknad mottatt:

Mottatt av:

Saksbehandler:

(datostempel og signatur)

Søknad om økonomisk stønad
I hht. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Alle som søker økonomisk sosialhjelp vil bli vurdert i henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen.
For at det skal foreligge rett til økonomisk stønad må den enkelte ha utnyttet fullt ut alle reelle
muligheter til å forsørge seg selv ved arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende trygderettigheter
eller andre økonomiske rettigheter.
Husk begrunnelse av søknaden. Tilleggsopplysninger kan skrives på eget vedlegg. Søknaden skal
undertegnes og dateres. Ektefelle, samboere med felles økonomi undertegner i fellesskap.

Kontakt-/ personopplysninger

Alle felter MÅ fylles ut

Fødselsnummer, 11 siffer:

Statsborgerskap:

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Tlf./mobilnummer:
Sivilstatus:

Folkereg. adr.:
Kontonummer:

Enslig

Gift/reg.partner

Samboer

Skilt/separert

Enke-/mann

Søknaden gjelder
Livsopphold

Begrunnelse

Husleie

Strøm

Annet: ...............................................................................................................................................

Husholdningssituasjon, bor sammen med:
Alene

Foreldre

Ektefelle/samboer

Barn

Andre

Uten fast bolig

Ektefelle/samboers navn og fødselsnummer:
Navn, fødselsnummer, 11 siffer:

Barns navn og fødselsnummer:

Bor
med

Navn, fødselsnummer, 11 siffer:

Er du registrert som arbeidssøker på nav.no?
Hvis ja; har du lagt inn CV’en din på nav.no?

Ja

Nei

%

(Dersom flere barn, skriv på eget ark)

Ja
Nei

Gå inn på nav.no for å registrere CVen din.

Inntekter
Hva er din nåværende inntektssituasjon? Her kan du sette flere kryss.
Er i arbeid

Skoleelev/student

Ytelse fra NAV, spesifiser:

Annet, spesifiser:

Har du søkt om andre ytelser fra NAV?
Nei

Ja, spesifiser:

Har du fått eller har du rett til feriepenger eller utestående lønn fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver?
Nei

Ja, spesifiser:

Får du eller har du søkt om økonomiske ytelser fra andre enn NAV eller arbeidsgiver?
Nei

Ja, oppgi type ytelse og fra hvem:

Har du fond, sparekonto, arv, formue eller fast eiendom?
Nei

Ja, spesifiser:

Oversikt inntekter:
Søker:

Ektefelle/samboer/registrert partner:

Brutto:

Netto:

Brutto:

Netto:

Arbeidsinntekt
Ytelser fra NAV
Bostøtte
Barnetrygd
Bidrag
Kontantstøtte/stønad til barnetilsyn
Leieinntekter
Forsikringsinntekter
Studielån/stipend
Andre inntekter

Utgifter
Beløp pr. måned:

Husleie
Strøm
Boliglån
Kommunale avgifter
Innbo og husforsikringer
Barnehage/dagmamma
Sfo
Reiseutgifter
Andre utgifter

Opplysninger om gjeld:
Har du gjeld? Hvis ja, hva slags:
Boliglån

Beløp

Studielån

Beløp

Forbrukslån/kredittlån

Beløp

Privat gjeld

Beløp

Annet

Beløp

Jeg ønsker økonomisk råd og veiledning
(dagligøkonomi og budsjett)
Ja

Nei

Søker du gjeldsrådgivning?
Ja

Nei

Hva mener du må til for at du skal bli økonomisk selvhjulpen?

Fastlege

Legekontor

Individuell Plan (IP)
Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra ulike instanser/hjelpeapparat,
har du krav på IP, dersom du ønsker det.
Har du Individuell Plan?
Ja
Nei

Jeg ønsker informasjon om Individuell plan

Ja

Nei

Erklæring
Jeg er kjent med at uriktig eller mangelfull opplysning/dokumentasjon kan forsinke behandlingstiden eller at
søknaden dermed ikke kan realitetsbehandles. Jfr. § 43 i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Jeg er kjent med og aksepterer at NAV i samarbeid med meg kan innhente opplysninger som er nødvendige
for å behandle søknaden. Dette i henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 43.

Vedlegg

Kryss av for hvilke vedlegg som legges ved søknaden.

Kopi av legitimasjon

Levert i tidligere sak i år

Husleiekontrakt for nåværende leieforhold

Levert i tidligere sak i år

Utskrift av skatteoppgjør for siste år med oversikt
over dine konti.

Levert i tidligere sak i år

Dokumentasjon på utgifter, for eksempel kopi av kontoutskrifter,
lånepapirer, medisinutgifter, med mer.
Lønnsslipp
Andre vedlegg

Partsrettigheter
Når du har sendt inn søknad har du rettigheter som part. Det er Forvaltningsloven som gir deg disse rettighetene.
Partsrettigheter innebærer blant annet: • Rett til innsyn i egen sak
					
• Krav på informasjon
					• Klageadgang
					
• Rett til å ha med fullmektig

Behandling av søknad om økonomisk sosialhjelp forutsetter:
•
		
•
•
		

Søkere som har lån, ubetalte regninger, forfalte økonomiske krav må selv ha undersøkt mulighetene for
utsettelser, rimeligere vilkår og annet.
Andre økonomiske rettigheter skal ha vært prøvd.
Det forutsettes at opplysninger som er relevante i forhold til det som det søkes om, er dokumentert, og
følger vedlagt i søknadsskjemaet.

Underskrift
Jeg erklærer at søknaden er korrekt utfyllt, og at jeg er kjent med at å gi falske opplysninger i søknaden, eller å
ha fortiet opplysninger, kan medføre strafferettslig ansvar jfr. §23 i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen.
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Underskrift

Ektefelle/samboer

Norbye & Konsepta AS

Tromsø,

