
SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP
SKRIV HVA DU SØKER OM HJELP TIL:

Søknader som ikke er riktig utfylt eller mangler dokumentasjon, vil bli returnert.
NB! Alle punkter må fylles ut!

Jeg har mottatt økonomisk sosialhjelp i Porsgrunn tidligere: Ja: Nei:

NAV Porsgrunn 
Kammerherreløkka 2
3915 PORSGRUNN

PERSONLIGE FORHOLD
1.  Søker 
Navn:  Personnr: 

Boligadresse:  Postnr.:  Poststed: 

Telefon:   Privat:  Arbeid: 

2.  Statsborger: Norsk: Utenlandsk: Hvilket:

3.  Sivilstand: Ugift: Skilt/separert: Enke-/enkemann:

  Gift: Gift, men lever adskilt: Samboer:

4. Antall personer i husstanden:
 Antall voksne (over 18 år): Antall barn (under 18 år):

5.  Ektefelle/samboer:
Navn:  Personnr:

6.  Barn
Navn:  F.nr.:  Navn:  F.nr.:  

Navn:  F.nr.:  Navn:  F.nr.:  

7. Arbeid - skole - sysselsetting:
 SØKER Ja Nei EKTEFELLE/SAMBOER Ja Nei 
 Er i arbeid. Arbeidsted:   Er i arbeid. Arbeidsted:    
 Sysselsettingstiltak/kurs:   Sysselsettingstiltak/kurs:    
 Skole/studier:   Skole/studier:    
 Annet:   Annet:    
 Beskriv:   Beskriv:

8. Helsemessige og sosiale forhold:
Her kan du komme med utfyllende opplysninger som du mener er viktig for søknaden din:

 Du kan også gi opplysninger på eget ark som vedlegges. I så fall kryss av her:



For NAV

Husleie

Sum renter på boliglån 

Sum avdrag på boliglån 

Strøm

Innbo- og
boligforsikring

Kommunale avgifter

Andre boutgifter 

 

Sum boutgifter 
11. Andre utgifter: Søker Ektefelle/ Vedlagt Manglende Manglende For NAV
  samboer dokumentasjon dok. utfylt

Barnehage/dagmamma/
barnetilsyn
Barnebidrag

 

Sum andre utgifter:

  Dato: Kr.: Vedlagt Manglende Manglende 
    dokumentasjon dok. utfylt

Siste utbetalte lønn/trygd

Neste utbetaling av lønn/trygd

INNTEKTER (FØR SKATT) OG UTGIFTER PR. MND:
9. Inntekter: Beløp Beløp Sett x

 Søker Ektefelle/ Vedlagt Manglende Manglende For NAV.
  samboer dokumentasjon dok. utfylt

Lønn (brutto)

Trygd (brutto) - hvilken:

Studielån/stipend

Barnetrygd

Barnebidrag/ - pensjon

Kontantstøtte

Bostøtte 

Inntekter av utleie 

Annen inntekt 

 

- SKATT 
= Sum netto
inntekter pr. mnd

For NAV

( barnetilsyn, gevinster, arv o.l.)

10. Utgifter: Søker Ektefelle/ Vedlagt Manglende Manglende For NAV
  samboer dokumentasjon dok. utfylt



For NAV

For NAV

14. Annen gjeld: (dekkes normalt ikke av NAV, men fylles ut for å gi NAV en 
totaloversikt over den økonomiske situasjonen)
            Sett x
Kreditorer:  Opprinnelig Restgjeld Månedlige Vedlagt Manglende Manglende
f.eks. kjøpekort, forbrukslån o.l. Lånebeløp  avdrag dokumentasjon dok. utfylt

 

 

Bankkontonr. som økonomisk ytelse skal overføres til:

For NAV

Annen formue   Hva:                  Antatt salgsverdi:

GJELD
13. Boliglån:             Sett x
Långiver/bank Opprinnelig Restgjeld Avdrag Renter Type Vedlagt Manglende Manglende
 Lånebeløp  pr. mnd. pr. mnd. lån dokumentasjon dok. utfylt

 

 Sum

12. BANK/FORMUE:
 

Saldo på konto som økonomisk ytelse skal overføres til: Kr  Dato:

 Sett x           Sett x
   Merke Årsmodell Antatt Vedlagt Manglende Manglende 
 Ja Nei   salgssum dokumentasjon dok. utfylt

Bil

Motorsykkel/
moped

Båt

Campingvogn 

Hytte

Innehar husstanden andre bankkonti/BSU/verdipapirer:           Ja         Nei   Hvis Ja, hvilke:

            Bank/Kontofører              Kontonummer/VPS konto                     Saldo/Verdi

15. Jeg har gjort følgende for å bedre min økonomiske situasjon:
a)    Søkt banker/långivere om endrede betalingsvilkår: 

 Hvilke:

 b)    Ikke foretatt meg noe spesielt:
           

Sum



Atles Trykkeri AS

16. BOLIGFORHOLD:
Eier borettslagsleilighet Bor hjemme hos foreldre  
Leier bolig i borettslag (fremleie) Eier leiligheten selv (selveierleilighet) 
Leier bolig privat Eier huset/boligen 
Leier komunal bolig Annet, hva:

Anskaffet år: Kjøpesum:

17. LIGNING/SELVANGIVELSE:
Ved behov vil vi kreve at det skal vedlegges en spesifisert utskrift av ligningen/selvangivelsen.

Å gi falske opplysninger eller å unndra opplysninger som er vesentlige for 
beregning av sosialhjelp, vil kunne føre til politianmeldelse. 
Penger som er utbetalt som følge av dette, kan også vedtas tilbakebetalt og 
inndrives ved utpanting.

18. FULLMAKT (jmf. lov om sosiale tjenester i NAV § 43):
Undertegnede gir NAV fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger ved behov fra:
(stryk det som ikke gjelder)
• Offentlige organer (politi, ligningskontor, barnevern, helse, motorvognregister m.m.)
• Andre organer (banker, kredittinst., forsikringsselskaper, arbeidsgivere, huseiere m.v.)

Porsgrunn, den
  Dato Søkers underskrift Ektefelles/samboers underskrift

Dersom søker ikke ønsker å gi NAV slik fullmakt som nevnt ovenfor, må søker selv sørge for å innhente de 
opplysninger NAV ber om.

19. UNDERSKRIFT:
•  Jeg har etter beste evne gitt korrekte opplysninger og forplikter meg til å melde fra til 
 NAV om alle endringer i inntekter, utgifter, gjeld og formue, uten nødig opphold.

Porsgrunn, den
  Dato Søkers underskrift Ektefelles/samboers underskrift

KORT OM SOSIALTJENESTELOVEN:
 Av Lov om sosiale tjenester i NAV iverksatt 01.01.10., går det bl.a. frem at
 • De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende 
  økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad (§ 18)
 • Det kan settes vilkår for tildeling av stønaden (§ 20)
 • Økonomisk stønad kan gis som bidrag, lån, garanti for lån eller som varer og tjenester (§ 21)
 • Stønaden skal som hovedregel utbetales til den som har søkt (§ 22)
 • Dersom søker forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige opplysninger eller fortiet 
  opplysninger, kan det vedtas at bidraget skal betales tilbake (§ 23)
 • Lån kan inndrives ved utpanting (§ 24)


