
Saksbeh.
Klient id.
Journalnr.
Saksnr.
Mottatt dato

Stavanger Kommune

NAV-kontoret

SØKNAD OM SOSIALHJELP

Søkers personalia

Etternavn-Fornavn-Mellomnavn

Adresse Postnr.

Fødselsnr. (11 siffer)

Telefon

Statsborgerskap

STATUS
for opphold

q Flyktning          q Opphold humanitært grunnlag          q Familiegjenforent      
q Asylsøker         q Annet.......

q Asylsøknad avslått

q Bosettingsår _ _ _ _     q Bosatt Stavanger Kommune _ _ _ _ (år)

Søknaden gjelder: q Livsopphold     q Boutgifter     q Utgifter til barn     q Annet.......

Begrunnelse for 
søknaden/ År- 
saken til hjelpe- 
behovet. Bruk 
gjerne eget ark

Sivilstand q Ugift        q Gift        q Samboer        q Separert/Skilt        q Enke/Enkemann   q Registrert partner

Ektefelles/ 
Samboers/ 
Reg. partners 
personalia

Etternavn-Fornavn-Mellomnavn

Adresse

Fødselsnr. (11 siffer)

Telefon

Statsborgerskap

Hjemmeboende 
barn/Barn søker 
har samvær med

Navn Fødselsdato

Navn Fødselsdato

Navn Fødselsdato

Navn Fødselsdato

Navn Fødselsdato

Navn Fødselsdato

Boforhold
(type bolig)

q Enebolig/Rekkehus                 q Leilighet                 q Hybel            q Kommunal bolig     
q Omsorgsbolig/Bofellesskap    q Bor hos foreldre     q Pensjonat      q Institusjon   
q Uten fast bolig                       q Hos venner/bekjente

Selveier bolig:

q ja           q nei

Bostøtte
INNVILGET BOSTØTTE
q Ja     q Nei     q Søknad ikke avgjort     q Ikke søkt      

Arbeidsforhold

SØKER
Arbeidssituasjon:

q Arbeid. heltid          q Arbeid. deltid          q Under utdanning

q Registrert arbeidsledig          q På arbeidsmarkedstiltak

q Kvalifiseringsprogram           q Introduksjonsprogram   

q Ikke arbeidssøker q Annet.......

EKTEFELLE/SAMBOER
Arbeidssituasjon:

q Arbeid. heltid          q Arbeid. deltid          q Under utdanning

q Registrert arbeidsledig          q På arbeidsmarkedstiltak

q Kvalifiseringsprogram           q Introduksjonsprogram   

q Ikke arbeidssøker q Annet.......

Trygd/Søkt trygd    SØKT           INNVILGET         AVSLAG

Sykepenger .................................  

Dagpenger ..................................  

AAP ............................................  

Uførepensjon ..............................  

Overgangsstønad .......................  

Etterlattepensjon ........................  

Alderspensjon ............................  

Annen trygd ...............................  

FORMUE OG FAST EIENDOM

Bil q Nei       q Ja

Båt/Hytte/Campingvogn     q Nei       q Ja

Hus q Nei       q Ja

Aksjer/Bankinnskudd          q Nei       q Ja

Formue/Verdigjenstander    q Nei       q Ja

Alle kontoer skal oppgis: ................................................................................

................................................................................................................

q   ...................  q  ...................  q

q   ...................  q  ...................  q

q   ...................  q  ...................  q

q   ...................  q  ...................  q

q   ...................  q  ...................  q

q   ...................  q  ...................  q

q   ...................  q  ...................  q

q   ...................  q  ...................  q



INNTEKTER PR. MÅNED SØKER
EKTEFELLE/ 
SAMBOER

Brutto arbeidsinntekt

Brutto trygdeytelser/ 
tiltakspenger

Barnebidrag

Lån/ stipend søker

Stipend/ lån for hjemmeboende 
barn

Husbankbostøtte/  
kommunal bostøtte

Barnetrygd-Småbarnstillegg

Kontantstøtte

Foreldrepenger  

Husleieinntekt

ANDRE INNTEKTER

Fødsel-Engangs/Nedkomststønad
Andre inntekter siste 3måneder

Ferie-/Skattepenger. 

ERKLÆRING

Jeg/vi bekrefter at de opplysninger som er gitt i søknaden er fullstendige og korrekte. Jeg/vi er kjent med at NAV-kontoret kan 
innhente opplysninger om mine/våre økonomiske forhold hos andre offentlige instanser.

Dersom mine/våre økonomiske forhold endrer seg i den perioden jeg mottar sosialhjelp, plikter jeg/vi å underrette NAV-kontoret.
Jeg/vi er innforstått med at det innebærer straffeansvar å gi feil opplysninger, eller tilbakeholde opplysninger, jf. lov om sosiale 
tjenester i arbeids-og velferdsforvaltningen § 23.

Jeg/vi er også innforstått med sosialtjenestens adgang til å ta refusjon i trygdeytelser for samme periode og til samme formål 
som sosialhjelp er ytt, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 26.

Søker
Dato Sted Underskrift

Ektefelle/samboer/partner
Dato Sted Underskrift

Sosialtjenesten benytter et databasert saksbehandlingssystem i sitt arbeid. Opplysningene du gir oss lagres elektronisk i dette 
systemet.  
Du har ved visse unntak rett til innsyn i de opplysningene som er lagret om deg.

TIL HVILKEN BANKKONTO SKAL SOSIALHJELPEN SENDES:

Bankkonto nr: ......................................................              Bank: ...................................................

Info: Du kan samtykke til å utbetale til andre. Eget samtykke kreves.

UTGIFTER PR MÅNED SØKER
EKTEFELLE/ 
SAMBOER

Skattetrekk

Påleggstrekk/ andre 
trekk

Underholdsbidrag

BOUTGIFTER

Husleie

Avdrag Boliglån

Renter Boliglån

Strøm/ Brensel

Kommunale avgifter

Forsikring

Vedlikehold: Indre/ ytre

ANDRE UTGIFTER

Barnehage/ barnepass/
SFO

Annet

Egenbetaling helse-/ 
kommunale tjenester

GJELD Formål/ Långiver (Bruk gjerne eget ark) Avdrag pr.mnd. Renter pr.mnd. Lånebeløp Restbeløp

Stønad til barnetilsyn




