DOKUMENTASJON VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD
For å kunne behandle søknad om økonomisk stønad, må NAV Øksnes ha dokumenterte opplysninger
om utgifter og inntekter, samt selvangivelse fra Skatteetaten. Dokumentasjon må være av nyere dato.
Søknaden vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon er levert.
INNTEKTER: (for hele husstanden, alle voksne som har fylt 18 år)
• Lønnsinntekt/introduksjon/kvalifiseringsstønad; for de 3 siste måneder. Lønnslipp, eller
bekreftelse fra arbeidsgiver/lønningskontor.
• Ytelser fra NAV; dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foreldrepenger, pensjon,
individstønad
• Barnetrygd
• Underholdsbidrag
• Bostøtte
• Inntekter av utleie
• Utgifter til barnehage, dokumentasjon om at de har søkt reduksjon foreldrebetaling-barnehage
• Andre inntekter og til gode skatt
• Det er ønskelig at søker leverer kontoutskrift for de 3 siste måneder fra alle sine kontoer, og
ved en akuttsøknad er dette påkrevd.
• Selvangivelse fra Skatteetaten med skatteberegning.
BOUTGIFTER: (gjelder hele husstanden)
•
•
•
•
•
•

Husleie
Renter/avdrag boliglån/oversikt over restlån og nedbetalingsplan
Husbank, landbruksbank, bekreftelse fra bank når det gjelder: opprinnelig lån/dato, låneformål,
månedlig terminbeløp/hvor mange terminer pr år og restgjeld/restanse (ubetalte terminer)
Strøm/fyringsutgifter
Kommunale avgifter
Forsikring på bolig; ved samleforsikring (eks. bil, båt, hus etc.) skal det bekreftes/dokumenteres fra
forsikringsselskapet hva som gjelder boligen. Forsikringsavtalen.

ANDRE UTGIFTER: (bil, telefon, fritidsaktiviteter (barn), SFO, etc.)
•
•

Andre lån skal også spesifiseres på lik linje med boliglån.
Utgifter til fritidsaktiviteter for barn.

•
•

Akutthjelp gis kun i helt prekære tilfeller, for eksempel ved brann av bolig, ulykker, dødsfall etc.
Det kan ta opptil en måned å behandle en søknad, jfr. Forvaltningsloven § 11 a), hvis ikke særlig
spesielle tilfeller, saksbehandler avgjør hvor mye det haster og prioriterer ut fra dette. Viktig å fylle ut
begrunnelse og utdype søknaden.
Ved arbeidsledighet skal det dokumenteres minimum 3-5 sendte jobbsøknader, registrert arbeidsledig
og sende inn meldekort regelmessig til faste frister.

•

Depositum/garanti
• Kopi av husleiekontrakt/skriftlig tilbud om bosted.
Dato: ____________________

NAV Øksnes // Arbeids og Velferdsetaten
Postadresse: Rådhusgata 21 // 8430 MYRE
Besøksadresse: Rådhusgata 21 // Myre
Tel: 5555 3333 // Fax: 75427121
www.nav.no // nav.oksnes@nav.no

Underskrift: ______________________________

I FORHOLD TIL GJELDSRÅDGIVNING:
Ønsker du gjeldsrådgivning, må du føre dette skriftlig på søknadsskjema for økonomisk
stønad. For å kunne behandle din søknad om gjeldsrådgivning, er det svært viktig at alle
opplysninger om inntekter, utgifter, formue og gjeld legges fram i saken.
Dokumentasjon som må framlegges:
Inntekter:
Lønnslipp de siste 3 måneder, oversikt over trygdeytelser, bidrag og alle tilleggsinntekter.
Inntekter kan dokumenteres ved kontoutskrift fra bank. Selvangivelse fra Skatteetaten.
Utgifter:
Boligutgifter, livsoppholdsutgifter og løpende underholdsbidrag. For å få en full oversikt over
forbruk er det viktig at alle utgifter dokumenteres overfor rådgiveren. Kontoutskrifter bør
fremlegges i saker med stor gjeld.
Formue/eiendeler og gjeld:
Det er nødvendig med en fullstendig og korrekt oversikt over gjeldssituasjon og
formue/eiendeler.
Ektefelle/samboers økonomi ved felles gjeld:
Det er viktig å kartlegge den økonomiske situasjon til samboer/ektefelle, selv om denne ikke
er ansvarlig for brukerens gjeld. Kontoutskrift fra alle kontoer bør framlegges.
Dette skal du gjøre selv før du søker gjeldsrådgivning.
Kontakt og undersøk følgende plasser.
• Økonomirådgivningstelefon i NAV – 800 45 353
• www.nav.no Økonomisimulator for ungdom på – (Skrives i søkefeltet oppe til høyre)
• www.sismo.no Statens Innkrevingssentral, tlf.: 75 14 90 02 – her kan du foreta en
gjeldsforespørsel og få oversikt over gjeld.
• www.inkasso.no Norske inkassobyråers forening, – her kan du foreta en
gjeldsforespørsel og få oversikt over gjeld.
Du vil bli kontaktet av gjeldsrådgiver ved NAV Øksnes for timeavtale. Du må prøve å lage
deg oversikt over din situasjon og komme forberedt til timeavtalen.
Dersom opplysninger holdes tilbake, eller bruker viser uvilje til å motta råd eller uvilje mot å
gjøre opp for seg kan saken avsluttes.

Dato: ______________

Underskrift:_______________________

NAV Øksnes
8430 Myre - Telefon: 5555 3333
Besøksadresse: Rådhusgata 21, 8430 Myre

For NAV
Søknad mottatt:

Mottatt av:

Saksbehandler:

(datostempel og signatur)

Søknad om økonomisk stønad
I hht. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Veiledning
Alle som søker økonomisk sosialhjelp vil bli vurdert etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
og Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen anviser. Det betyr at muligheten for selvforsørging, arbeidssituasjon eller
behov for hjelp til arbeid og aktivitet vil bli vurdert, før en søknad om økonomisk sosialhjelp behandles.
Husk begrunnelse av søknaden. Tilleggsopplysninger kan skrives på eget vedlegg. Søknaden SKAL undertegnes og
dateres. Ektefelle, samboere med felles økonomi og felles barn undertegner i fellesskap.

Kontakt-/ personopplysninger

Alle felter MÅ fylles ut

Fødselsnummer, 11 siffer:

Statsborgerskap:

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Tlf./mobilnummer:
Sivilstatus:

E-postadresse:

Enslig

Gift/reg.partner

Kontonummer:

Søknaden gjelder
Livsopphold
Annet:
Begrunnelse

Folkereg. adr.:

Husleie

Strøm

Samboer

Skilt/separert

Enke-/mann

Husholdningssituasjon, bor sammen med:
Alene

Foreldre

Oversikt inntekter:

Ektefelle/samboer

Barn

Andre

Uten fast bolig

Søker:

Type av inntekt pr. måned:
Brutto:

Ektefelle/samboers navn og fødselsnummer:

Ektefelle/samboer/reg.partner:
Netto:

Brutto:

Netto:

Arbeidsinntekt

Navn, fødselsnummer, 11 siffer:

Ytelser fra NAV
Bostøtte
Barns navn og fødselsnummer:

Barnetrygd

Navn, fødselsnummer, 11 siffer:

Bidrag
Kontantstøtte/stønad til barnetilsyn
Leieinntekter
Forsikringsinntekter
Studielån/Stipend
Andre inntekter
(Dersom flere barn, skriv på eget ark)

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

Ja

Nei

Utgifter

Ja
Nei

Gå inn på nav.no eller ta kontakt med NAV-lokalt for å registrere CVen din.

Type av utgifter pr. måned:

Inntekter

Opplysninger om gjeld:

Oversikt utgifter:
Beløp pr. måned:

Husleie

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

Studerer eller går på skole

Ytelse fra NAV, spesifiser:

Annet, spesifiser:

Har du gjeld? Hvis ja, hva slags:

Strøm

Boliglån

Boliglån

Forbrukslån

Kommunale avgifter

Nei

Ja, spesifiser:

Privat gjeld

Annet

Innbo og husforsikringer

Jeg ønsker økonomisk råd og
veiledning/gjeldsrådgivning

Barnehage/dagmamma
Har du søkt om andre ytelser fra NAV?

Studielån

Sfo

Ja

Arbeidsreise

Nei

Har du søkt/fått innvilget gjeldsordning?

Transport utg.

Ja

Andre utgifter

Nei

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

Ja, spesifiser:

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

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

Ja, oppgi type ytelse og fra hvem:

Individuell Plan (IP)
Har du fond, sparekonto, arv, formue eller fast eiendom?
Nei

Ja, spesifiser:

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

Dersom du har barn i barnehage, har du søkt om reduksjon foreldrebetaling-barnehage til kommunen?
Ja

Nei, spesifiser:

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 rehalitetsbehandles. 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.
Jeg har besvart alle spørsmål.

Vedlegg

Kryss av for hvilke vedlegg som legges ved søknaden.

Utskrift av oppdatert CV-registrering fra nav.no

Levert i tidligere sak i år

Husleiekontrakt for nåværende adresse

Levert i tidligere sak i år

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

Levert i tidligere sak i år

Dokumentasjon på utgifter, for eksempel kopi av kontoutskrifter,
lånepapirer, fakturakvitteringer med mer.
Lønnsslipper, 3 siste
Andre vedlegg

Oppgi hvilke:

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 utsett		 elser, rimeligere vilkår og annet.
• Rettigheter til andre ytelser som dagpenger eller andre trygderettigheter skal ha vært prøvd.
• Tiltakspenger som del av opplegg og hjelp til selvhjelp gjennom arbeid og aktivitet skal vurderes før behandling
av søknad om økonomisk sosialhjelp.
• Det forutsettes at opplysninger som er relevante i forhold til det som det søkes om, er dokumentert, og følger
vedlagt i søknadsskjemaet.
Opplysning til bruker.
Dem som mottar økonomisk sosialhjelp er i Lov om sosiale tjenester pålagt aktivitetsplikt.

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

Myre,

