
  
     Mottatt kl.:      Sign.:       

SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD 
 

SØKER: 

Navn: …………………………………………………………  Pers.nr. (11 siffer): ……………………………………….. 

Adresse: …………………………………………………….  Post.nr./sted: …..………….…………................................ 

Telefon: …………………….……………………………….  Statsborgerskap: ………………….............................. 

Sivilstand: ……………………………Arbeidssituasjon/trygdeforhold: …………………………………........ 

 

FAMILIE:  

Ektefelle/samboer: .………………………………………………  Pers.nr. (11 siffer): ……………………………….. 

Arbeidssituasjon/trygdeforhold: ……………………………….   Forsørges av i %:   Bor med:  

Barn: ………………………………………………… F.nr. (6 siffer): ……………………     ………………..      ……….. 

Barn: ………………………………………………… F.nr. (6 siffer): ……………………     ………………..      ……….. 

Barn: ………………………………………………… F.nr. (6 siffer): ……………………     ………………..      ……….. 

Barn: ………………………………………………… F.nr. (6 siffer): ……………………     ………………..      ……….. 

 
SØKNADEN GJELDER (sett kryss):  
Livsopphold:   Annet, spesifiser:   

Boutgifter:   (bruk evt. eget ark):  

Strøm:     

Informasjon, råd og veiledning:     

Behov for oppfølging mot arbeid:   Bankkontonummer  

 

BOSITUASJON: (sett kryss):  
Bor hos 
foreldre 

Leier 
hus/hybel/ 

leilighet 

Eier 
Hus/leilighet 

Uten fast 
bolig 

Annet, spesifiser 
eks 

bokollektiv/venner 

Søkt 
bostøtte 

Innvilget         Ikke       
Bostøtte         avgjort 

     Ja:     Nei: Ja:      Nei:   Ja:      Nei: 

 
FORMUE:  

Bil Bankinnskudd Annen formue eks. båt, 

hytte, aksjer:  

Type: 
 
 

Årsmodell: Verdi: Kontonummer: Samlet innskudd:  Verdi:  
 
 
 

 
LÅN: (benytt evt. eget ark) 

Bank/kredittinst. Formål Avdrag per mnd. Renter per mnd.  Restgjeld per i dag 

     

     

 



UTGIFTER Legg ved dokumentasjon:       BRUTTOINNTEKTER (dvs. før skatt) Legg ved dokumentasjon: 

Ut per måned Sum  Inn per måned Søker Ektefelle/ 

samboer 

Andre fam. 

medl. 

Sum 

Husleie   Arbeidsinntekt     

Boliglån -renter   Dagpenger, 

AAP 

    

Boliglån - avdrag   Bidrag, privat 

avtale 

    

Strøm/brensel   Introstønad/ 
kvalifisering 

    

Komm. avgifter   Barnetrygd     

Barnehage/SFO   Husbankens 

bostøtte 

    

Barnebidrag   Kontantstøtte     

Bolig og 

innboforsikring 

  Grunn- 

hjelpestønad 

    

Internett   Leieinntekter     

Andre utgifter   Annet eks. 

lån/stipend 

    

SUM:    SUM:      

 
 

SAMTYKKEERKLÆRING: 
Jeg/vi bekrefter at opplysningene i søknaden er riktige, og gir NAV Sandnes fullmakt til å innhente 
opplysninger om økonomiske forhold fra NAV forvaltning, Skatt Vest og eventuelt andre. Dersom mine 
økonomiske forhold endrer seg i stønadsperioden, plikter jeg å underrette NAV Sandnes om dette. Det å 
holde tilbake, eller å gi feilaktige opplysninger, er underlagt straffansvar, jf. Lov om sosiale tjenester i NAV. 
§ 23. Jeg/vi samtykker til at saken blir drøftet internt i tjenesten, evt. med andre aktuelle 
samarbeidsparter.  
 
Husk å legge ved:  NB! Husk personnummer på alle vedlegg 

 Dokumentasjon av inntekter og 
utgifter siste 3 mnd. F.eks 
kontoutskrift 

 Skattemelding eller skatteoppgjør 
foregående år 

 Dokumentasjon på alle inntekter 
siste 3 mnd 

 Flyttemelding fra folkeregisteret (hvis 
du er nytilflyttet kommunen 

 Dokumentasjon på alle boutgifter 
siste 3 mnd 

 Dokumentasjon på det det søkes 
støtte til 

 Husleiekontrakt  Annet: 
 

 
 
Sandnes den: ……………………………………………… 
 

………………………………………………..     ………………………………………………. 
 
           Søkers underskrift                                        Ektefelle/samboers underskrift 
 

  

Husk vedlegg og 

dokumentasjon til 

søknaden. 

 

 


