
SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD Notater NAV

Ufullstendig utfyllt søknad kan forsinke behandlingstiden Nes Kommune

Det søkes

midler til:

Søker (Etternavn, Fornavn) Fødselsnummer:11 siffer Kjønn
Mann
Kvinne

Adresse: Postnummer og sted

Bankkontonummer: Telefon:

Sivilstand: Bosituasjon Statsborgerskap:
Ugift Eier Bolig Enebolig Leilighet

Leier bolig Privat Kommunal

Samboer Leier hybel Oppholdsgrunnlag i Norge:
Hos slekt EØS borger/registreringsbevis

Ektefelle/reg.partner Hjemmeboende Annet: Skriv hva
Bofellesskap

Separert/skilt Institusjon
Uten fast bolig Oppholdstillatelse fram

Enke/Enkemann Egne barn over 18 år til dato:

Annet

Ektefelle/Samboer/ Registrert partner (Etternavn, Fornavn) Fødselsnummer:11 siffer Kjønn
Mann
Kvinne

Barn (Etternavn, Fornavn) Personnummer Bor hos søker Forsørges av søker

Ja Ja
Nei Nei
Ja Ja
Nei Nei
Ja Ja
Nei Nei
Ja Ja
Nei Nei
Ja Ja
Nei Nei

Opplysninger om formue: Antatt total formue/salgsverdi
Hus Sparekonto Aksjer Bil Annet

Begrunnelse for søknaden(Kan fortsette på eget ark)- Må fylles ut:

Søker må besvare alle spørsmål



Økonomisk oversikt over husstanden (Samtlige rubrikker fylles ut. Beløpene må dokumenteres)

Inntekter/Utgifter pr måned Søker Ektefelle/Samboer/Reg partner FOR NAV

Arbeidsinntekt

Trygdeytelse

Barnetrygd

Barnebidrag/ektefellebidrag

Bostøtte

Andre inntekter

- Skattetrekk

SUM Inntekt

Husleie

Strøm/oppvarming ca.mnd

Avdrag Boliglån

Renter/Boliglån

Barnehage/SFO

Reiseutgifter Jobb/tiltak

Forsikring/Innbo/bolig

Kommunale avgifter

Annet

Sum Utgifter

Igjen til Livsopphold

Inkludert i livsoppholdet:

Jeg/vi bekrefter at de oppgitte opplysninger i søknaden er korrekte.

Undertegnede forplikter seg til uten ugrunnet opphold å varsle NAV Nes dersom mine/våre økonomiske forhold endrer seg

i vedtaksperioden. Dette gjelder også ved tilbakebetaling av skatt, arv og annen formueøkning. 

Jeg/vi er klar over at det kan være straffbart å gi uriktige eller holde tilbake opplysninger som har betydning for saken

Jeg/vi er klar over at ufullstendig/manglende dokumentasjon kan føre til forsinkelser i saksbehandlingen.

I forbindelse med behandling av denne søknad gis NAV Nes, Sosialavdelingen, fullmakt til å innhente relevante opplysninger om 

min/våre økonomiske forhold til offentlige instanser,finansinstitusjoner, forsikringsselskaper og inkassoselskaper.

Fullmakten gjelder også vann-, kraft- og nettleverandører.

Jeg ønsker at NAV Nes ved innvilgelse skal overføre utbetaling direkte til

Huseier Strøm/kraftleverandør Annen kreditor

Søkers underskrift Sted Dato

Ektefelle/Samboer/registrert partners underskrift

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov som: mat og drikke, klær og sko, 

husholdningsartikler, kommunikasjon og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og 

sosiale behov, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål). I 

tillegg inkluderes utgifter til lege, medisiner og behandling med inntil kr 300 pr måned. Utgifter til andre nødvendige ting, 

som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og tannbehandling mm er en del av nødvendig livsopphold, men 

er ikke inkludert i livsoppholdsbeløpet og må dokumenteres og søkes om separat.



Dokumentasjon som forventes vedlagt søknaden

Alle poster i søknadsskjemaet som er relevante for deg skal fylles ut/leveres.

Inntekt

Utbetalingsslipp for lønn, feriepenger, tilbakebetalt skatt ol

Trygdeytelser: Beløp må fylles inn i søknaden. NAV har dokumentasjon på dette, men du/dere må fylle ut på 

 søknadskjemaet hvilke ytelser  som mottas. (Eks Dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførestønad,

 pensjon, overgangsstønad, tiltakspenger, barnetrygd, barnebidrag, grunn- og hjelpestønad o.l)

Annet: For eksempel leieinntekter, forsikringsutbetalinger, etterlatteutbetalinger mm

Jobblogg deles på nav.no for deg som er arbeidssøker

Bankinnskudd- Formue

Ved førstegangssøknad leveres kontoutskrift fra alle bankkonti som disponeres av søker og medsøker for de

siste 3 måneder fram til søknadstidspunkt (Hvis det forekommer innskudd på bankkonti som ikke 

framkommer av inntekstsdokumentasjonen må du kommentere/forklare hva disse beløpene er- 

skriv gjerne rett på utskriften)

Kontoutskrift av samtlige disponible konti for siste 30 dager ved søknader om forlengelse og nødhjelp

Selvangivelse

Siste års selvangivelse/skatteoppgjør. Hentes ut fra altinn.no, eller hos Skatt Øst på 800 80 000

Boutgifter

Ved leie av bolig: Husleiekontrakt (evt framleie tillatelse), kvittering på siste betalte husleie og strømregning

hvis dette ikke framkommer av kontoutskriftene

Ved selveiet bolig: Oppdatert spesifisering av renter, avdrag og restgjeld

Dokumentasjon på innboforsikring

Dokumentasjon på boligforsikring

Dokumentasjon på kommunale avgifter, vann og kloakk

Legitimasjon

Kopi av gyldig legitimasjon må vedlegges førstegangssøknad

For utenlandske statsborgere må dokumentasjon på gyldig arbeids- og oppholdstillatelse  framlegges

Barn som ikke bor sammen med begge foreldrene

Barn har delt bosted

Barn har fast bosted Hos mor Hos far evt prosentdeling

Kopi av samværsordning/avtale

Lovhenvisning

Mor Far

Forvaltningslovens §17 sier at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak 

treffes. Ihht Lov om sosiale tjenester i NAV §43 skal opplysninger så lang som mulig innhentes i samarbeid med 

tjenestemottaker eller slik at  vedkommende har kjennskap til innhentingen. Ihht Forvaltningslovens §14 har du 

anledning til å klage på pålegg om å gi opplysninger dersom du mener du ikke har plikt til eller lovlig tilgang til 

slike opplysninger



Ytterligere utdyping av søknaden:

Etternavn:




