
Saksbehandler

Mottatt dato

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

Søkers personalia

Etternavn-Fornavn-Mellomnavn

Adresse Postnr.

Fødselsnr. (11 si�er)

Telefon

Statsborgerskap

Status for opphold

 
 

Søknaden gjelder

Bruk gjerne eget ark. 

Begrunnelse 
for søknaden.
Årsaken til 
hjelpebehovet

Sivilstand
Etternavn-Fornavn-Mellomnavn

Ektefelles/
samboers
personalia 

Adresse

Fødselsnr. (11 si�er)

Telefon

Statsborgerskap

Navn

Hjemmeboende
barn/barn søker 
har samvær med

Fødselsdato

Navn Fødselsdato

Navn Fødselsdato

Navn Fødselsdato

Navn Fødselsdato

Navn Fødselsdato

Boforhold
(type bolig)

 

Bostøtte
INNVILGET BOSTØTTE

 

SØKER
Arbeidssituasjon:

Arbeidsforhold

   

 

EKTEFELLE/SAMBOER 
Arbeidssituasjon:

 

    

Trygd/søkt trygd         FORMUE OG FAST EIENDOM

Bil

Hus

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

Flyktning Opphold på humanitært grunnlag Familiegjenforent Asylsøknad avslått
Asylsøker Annet ........

Bosettingsår... Bosatt i Kvitsøy kommune .......................... (siden år)

Livsopphold Husleie Nødhjelp Midlertidig boligStrøm Annet ........

Ugift Gift Separert/skiltSamboer Enke/enkemann

Bor hos foreldre Bor i leid bolig Egen bolig

Deler husholdning med andre voksne Institusjon/midlertidig bolig/ufb.

Ja Nei Søknad ikke avgjort Ikke søkt

Arbeid heltid Arbeid deltid Under utdanning

Registrert arbeidsledig På arbeidsmarkedstiltak 

Kvalifiseringsprogram Introduksjonsprogram

Ikke arbeidssøker Annet....

Arbeid heltid Arbeid deltid Under utdanning

Registrert arbeidsledig På arbeidsmarkedstiltak 

Kvalifiseringsprogram Introduksjonsprogram

Ikke arbeidssøker Annet....

SØKT      INNVILGET       AVSLAG

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

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

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

Uføretrygd ......................................

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

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

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

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

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Båt/hytte/campingvogn

Aksjer/bankinnskudd

Formue/verdigjenstander

Unntatt o�. § 13

KVITSØY
KOMMUNE



SØKERINNTEKTER PER MD.
SAMBOER
EKTEFELLE/ 

Brutto arbeidsinntekt

Brutto trygdeytelser/ 

Barnebidrag

Lån/stipend søker

Stipend/lån for hjemmeboende 
barn

Barnetrygd-småbarnstillegg

Husbankbostøtte/  
kommunal bostøtte

Kontantstøtte

Foreldrepenger  

Husleieinntekt

ANDRE INNTEKTER

Andre inntekter siste 3 måneder

Fødsel-engangs/nedkomststønad

Ferie-/skattepenger 

Dato: Sted: Underskrift:

Sted:
Ektefelle/samboer/partner:
Dato: Underskrift:

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

TIL HVILKEN BANKKONTO SKAL SOSIALHJELPEN SENDES:

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

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

ERKLÆRING

Jeg/vi bekrefter at de opplysninger som er gitt i søknaden er riktige, og gir NAV Randaberg fullmakt til å innhente opplysninger om 
økonomiske forhold fra NAV Forvaltning, skatteetaten, folkeregisteret, bank og ev. andre o�entlige instanser.

Dersom mine/våre økonomiske forhold endrer seg i stønadsperioden, plikter jeg å underrette NAV Randaberg om dette. Å holde 
tilbake, eller å gi feilaktige opplysninger, er underlagt stra�eansvar, 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:

UTGIFTER PER MD. SØKER
EKTEFELLE/ 
SAMBOER

Skattetrekk

Underholds-/barnebidrag

BOUTGIFTER

Husleie

Påleggstrekk/
andre trekk

Avdrag boliglån

Renter boliglån

Strøm/brensel

Kommunale avgifter

Forsikring

Barnehage/barnepass/
SFO

Annet:

GJELD Formål/långiver (bruk gjerne eget ark) Avdrag per md. Renter per md. Lånebeløp Restbeløp

Stønad til barnetilsyn
ANDRE UTGIFTER

Vanligvis tar det inntil to uker før søknaden om økonomisk stønad blir avgjort, og 48 timer med nødhjelp. Dersom søknaden er ufullstendig, kan det ta lengre tid.
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