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Mottatt – stempel, NAV Horten Mottatt -stempel  NAV Deatnu-Tana 

  
 

Søknad om økonomisk sosialhjelp 
 

Økonomisk stønad er en midlertidig økonomisk ytelse. Det innebærer at du/dere må 
prøve andre legale muligheter for å sikre inntekt.   
NAV kan avslå søknad som er ufullstendig utfylt eller mangler dokumentasjon. 
Det skal kun vedlegges kopier til søknaden. Originaler vil ikke bli returnert. 

Bruk kun hvite felt i utfyllingen 
 Personalia 
Søker 
Fornavn  Fødselsnr.            

Etternavn  Adresse  

Telefon         Postnr.  

E-post  Sted  

Kontonummer hvor eventuell stønad ønskes utbetalt til            

Statsborger Norsk  Annet:  

Er postadressen du har oppgitt den samme som er registrert i folkeregisteret? 
Ja 
 

Nei 
 

Boforhold Leier  Eier   Annet: 
Sivilstand Gift  Partner  Samboer  Ugift  Separert/skilt  Enke/enkemann 
 
 Ektefelle / partner 
Ektefelle / samboer / partner 
Fornavn  Fødselsnr.            

Etternavn  Adresse  

Telefon         Postnr.  

Kontonummer            Sted  

Statsborger Norsk  Annet:  

 
 Barn 
Fornavn 
Etternavn Fødselsnummer Barnehage, skole, 

arbeid 
Barnet bor sammen 
med søker 
Ja Fordeling Nei 

                
                
                
                
                

 

 
 
 
 
 
 
 

NAV Deatnu-Tana 
Helsestien 32 
9845 TANA                  
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 Har søkt om foreldrereduksjon i barnehage 
Søker Ektefelle/samboer 

Ja  Nei  Ja  Nei  
 Nåværende arbeid og/eller utdanning 
Søker Ektefelle / partner / samboer 
 Heltid Arb. giver   Heltid Arb. giver  
 Deltid Arb. giver   Deltid Arb. giver  
 Skole Hvilken   Skole Hvilken  
 Registrert 
på NAV.no  Ikke arb. søker  Registrert 

på NAV.no  Ikke arb. søker 

 Mottar ytelse fra NAV 
Søker Ektefelle / partner / samboer 

Ja  Nei  Ja  Nei  
Hvis Ja, spesifisér: 

 

 

 

 Mottar bostøtte fra Husbanken  
Søker Ektefelle/samboer 

Ja  Nei  Ja  Nei  
 
 

  Det søkes om: 
Livsopphold   Husleie   Strøm   Annet  Spesifiser 

 
 
 
Begrunnelse: 
 
 
 
 
 

 
Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden: 
Inntekter:    Alle inntekter må dokumenteres. 
Utgifter:            Alle utgifter må dokumenteres. 
Boliglån:    Kopi av lånedokumentasjon med    
      nedbetalingsplan. 
Skattemelding: Kopi av skattemeldingen for siste  
      inntektsår, eller utskrift av likning. 

Leiekontrakt: Leieforholdet dokumenteres    
  med leiekontrakt. Ved fremleie i 
             borettslag må tillatelse til  
  fremleie dokumenteres       
            (godkjennelse fra styret). 
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 Økonomiske opplysninger (opplysningene skal dokumenteres) 
Inntekt Søker Ektefelle/samboer 
Per måned: Brutto Netto Brutto Netto 
Arbeidsinntekt     
Barnebidrag – privat     
Lån / stipend     
Lån / stipend for 
hjemmeboende barn     

Feriepenger/skattepenger     
Leieinntekter     
Andre inntekter 3 siste mnd     
Trekk 
Skatt     
Utleggstrekk     
Barnebidrag     
Andre trekk     
Boutgifter 
Husleie     
Avdrag boliglån     
Renter boliglån     
Strøm / brensel     
Kommunale avgifter     
Boligforsikring     
Innboforsikring     
Andre utgifter 
Barnehage / SFO     
Annet     
Formue 
Saldo bankinnskudd   
Bil Ja     Nei Ja     Nei 
Eiendom (Bolig/hytte) Ja     Nei Ja     Nei 
Båt/campingvogn Ja     Nei Ja     Nei 
Scooter/ATV Ja     Nei Ja     Nei 
Annen formue Spesifiser: 
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Gjeld 
Kreditor Formål Beløp pr. mnd. Samlet restgjeld Søkt avdragsfrihet Hvis ja, når? 

     Ja  Nei  

     Ja  Nei  

     Ja  Nei  

     Ja  Nei  

     Ja  Nei  

     Ja  Nei  

 
 

 Andre forhold som kan ha betydning for søknaden – arbeid, helse, sosialt 
eller annet 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson(er) i hjelpeapparatet: 
 

 
 

Erklæring 
 
Jeg/vi er kjent med at NAV Deatnu-Tana kan innhente nødvendige opplysninger om 
mine/våre økonomiske forhold hos andre offentlige instanser, herunder Norges bank, 
organisasjoner og private som arbeider for stat, fylkeskommune eller kommune jf. Lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 43 
 
Jeg/vi er kjent med at det kan stilles vilkår for å få utbetalt økonomisk sosialhjelp. 
 
Jeg/vi plikter å varsle NAV Deatnu-Tana snarest dersom mine/våre økonomiske forhold 
endrer seg (inntekter og/eller utgifter) i den perioden jeg/vi mottar økonomisk sosialhjelp. 
 
NAV Deatnu-Tana kan fremme tilbakebetalingskrav jf. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen § 23 dersom økonomisk sosialhjelp er urettmessig hevet. 
 
Det er straffbart å gi eller holde tilbake opplysninger i den hensikt å heve urettmessig 
sosialhjelp. 
 
Underskrifter 

Sted/Dato 
 
 

Søker Ektefelle/samboer/partner 

 
 
 

À jour pr. 29.10.18 
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Søker du om økonomisk sosialhjelp?  
NAV må ha tilstrekkelig dokumentasjon og du må gi oss de opplysninger som er 
relevant for din søknad.  
For at vi skal kunne behandle søknaden din raskt er det viktig at du fyller ut all relevant 
informasjon i søknadsskjemaet og legger ved dokumentasjon som viser dine inntekter 
og utgifter. Spesifiser hvilke utgifter du søker om stønad til. Dokumentasjonskravet 
gjelder for alle søknader du leverer til NAV. 
Hensikten med stønad til livsopphold er å sørge for et forsvarlig livsopphold for den 
enkelte søker. Stønad til livsopphold er en subsidiær og skjønnsmessig ytelse.  
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. Enhver har ansvar for å ta nødvendige 
skritt for å bli selvforsørget gjennom arbeid eller på annen måte.  

NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn ved utmåling av stønad. Dette innebærer at det 
skal foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre 
tjenestemottaker et forsvarlig livsopphold. Stønaden skal utmåles med bakgrunn i den enkeltes faktiske 
behov, og NAV-kontoret skal utrede hjelpebehovet i samarbeid med vedkommende.  

Hva har du gjort selv?  
Har du andre trygderettigheter eller økonomiske rettigheter du kan benytte deg av?  

- Opplys oss om din livssituasjon på søknadstidspunktet. Er du arbeidssøker, student, 
sykemeldt, uføretrygdet eller annet?  

- Er du registrert på www.nav.no? Sender du meldekort og har godkjent brukervilkårene 
på mitt nav? 

- Er du samboer/gift eller lever i et bofellesskap? 
- Har du barn? I hvor stor grad forsørger du disse? Dokumenter utgifter til samvær ved 

samværsavtale eller et signert skriv fra begge foreldre.  

Mottar du bostøtte eller har du søkt om bostøtte?  
- Opplys oss om hva du mottar i bostøtte eller legg ved bekreftelse på at du har søkt om 

bostøtte. Informasjon og søknadsskjema finner du på disse nettsidene: 
https://husbanken.no/  
http://www.tana.kommune.no/bosttte.74374.12547931.tkt.html  

Har du søkt om redusert foreldrebetaling i barnehagen?  
- Redusert foreldrebetaling gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er 

lavere enn 533 500 kroner per år. Mer informasjon finner du på:  
http://www.tana.kommune.no/soeknad-om-redusert-foreldrebetaling-i-
barnehage-for-barnehageaar-20182019.5891356-51331.html 

 Har du regninger du ikke får betalt? 
- Ikke la betalingsfristen på regningene forfalle. Reager så tidlig som mulig.  
- Oppsøk råd og veiledning på internett, www.nav.no  
- De ulike kreditorene gir også råd på sine hjemmesider. De tilbyr ofte tjenester som for 

eksempel online chat, og innlogging med din BankID, der du kan se en oppdatert 
status på dine saker.  

- Ta kontakt med de du skylder penger. Informer de om dine betalingsutfordringer, be 
om betalingsutsettelse, inngå avtaler om en nedbetalingsplan, endrede lånevilkår eller 
søk om nedsettelse, utsettelse, ettergivelse eller refinansiering.  

https://husbanken.no/
http://www.tana.kommune.no/bosttte.74374.12547931.tkt.html
http://www.tana.kommune.no/soeknad-om-redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-for-barnehageaar-20182019.5891356-51331.html
http://www.tana.kommune.no/soeknad-om-redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-for-barnehageaar-20182019.5891356-51331.html
http://www.nav.no/
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- Når du søker økonomisk stønad opplys oss om hva du selv har gjort for å avhjelpe din 
økonomiske situasjon forut for søknad om stønad.   

- Dersom du ikke klarer håndtere dine økonomiske utfordringer, ber vi deg så tidlig som 
mulig søke om økonomisk rådgivning hos NAV. Vi kan da sette deg opp til timeavtale 
og fatte vedtak om opplysning, råd og veiledning etter § 17 i Lov om sosiale tjenester i 
NAV.  
 

Hvilken dokumentasjon kan vi trenge når du søker om økonomisk stønad?  
- Utskrift av siste skattemelding 
- Fastsetting av skatteoppgjør 
- Dokumentasjon på feriepenger, skattepenger 
- Utskrift av lønnsslipp  
- Dokumentasjon av trygdeytelser siste tre måneder 
- Utskrift av kontobevegelser siste tre måneder (du kan stryke ut tekst som ikke er 

relevant for søknaden) 
- Saldo alle dine konto 
- Dokumentasjon på alle utgifter, for eksempel forsikring, data, telefoni, tv, lege, fysio, 

tannlege og lignende, barnehage, SFO, barnepass, boutgifter 
- Samværsavtale ved omsorg for barn 
- Husleiekontrakt 
- Dokumentasjon på at du betaler dine utgifter til bolig, strøm, kommunale utgifter o.l 
- Bekreftelse på at du har forsøkt benytte deg av eventuelle andre økonomiske 

rettigheter, for eksempel at du har søkt om bostøtte eller at du har søkt om redusert 
foreldrebetaling i barnehage. Dette er spesielt viktig dersom du nylig har søkt og den 
ikke er ferdig behandlet på tidspunktet du søker om sosial stønad.  

Husk at det er ulike vurderinger som ligger til grunn for økonomisk stønad til livsopphold 
og økonomisk nødhjelp. Økonomisk nødhjelp kan innvilges på bakgrunn av at du ikke har 
penger til det aller nødvendigste i en kort periode. Her legger vi til grunn for vurderingen 
om du har midler til det aller nødvendigste de neste dagene.  
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