
Søknad om økonomisk 

sosialhjelp, NAV Kongsvinger 
 

 

Søker 
Etternavn Fornavn/mellomnavn Fødselsnummer (11 siffer) / D.nr. / DUF. Nr. 

Adresse Statsborgerskap Status for oppholdstillatelsen 

Postnummer Poststed Telefon privat e-post adresse 

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

Ektefelle/registrert partner/samboer 
Etternavn Fornavn/mellomnavn Fødselsnummer (11 siffer) 

Statsborgerskap Telefon privat e-post adresse 

Barn 

Etternavn Fornavn/mellomnavn Fødselsnummer (11 siffer) Bor hos 
søker 

Forsørges 
av søker 

Samvær 

   ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

   ☐ ☐ ☐ 

☐Ønsker du samtale med veileder? 

☐Kryss av her dersom det er noe ved barna du ønsker å ta opp, som ikke kommer frem i søknaden. 

Søknaden gjelder (hva søkes det om) 
Beskriv nærmere 

Har du/dere mottatt sosialhjelp denne eller forrige måned 

fra annen kommune? ☐Ja ☐Nei 

Hvis Ja, hvilken kommune: 

Begrunnelse for søknaden 
Beskriv nærmere 

For NAV 

Søknad sendes til: 
 

NAV Kongsvinger 
Postboks 103 
2201 Kongsvinger 

Legitimasjon Ny søker 

Mottatt (dato) Returdato 

Journalnummer Mottatt ny dato 

Saksbehandler Saksnummer 

Alle punkter i søknadsskjemaet må besvares. NAV kan avslå 

søknader som er ufullstendig utfylt eller mangler dokumentasjon. 



 

Oversikt inntekter pr. måned Oversikt utgifter pr. måned 

 Søker 
før skatt 

Ektefelle 
før skatt 

Husk kopi av 
dokumentasjon  

 
Utgifter 

 
Beløp 

Arbeidsinntekt   Lønnslipp/3 siste mnd. Husleie  

Hovedinntekt fra NAV    Renter boliglån  

Studielån/stipend   Tilsagn lån/stipend Avdrag boliglån  

Barnetrygd    Strøm  

Barnebidrag/pensjon   Bidragsavtale Barnehage  

Bostøtte   Vedtak SFO  

Kontantstøtte    Innboforsikring  

Grunn/hjelpestønad    Kommunale avgifter  

Kvalifiseringsstønad   Lønnslipp/3 siste mnd. Andre utgifter  

Individstønad      

Introstønad   Lønnslipp/3 siste mnd.   

Annet      

 

Husk utgifter må dokumenters med kopi av f. eks. Husleiekontrakt, nedbetalingsplan på lån, strømfaktura, 
forsikringsavtaler, eventuelt andre utgifter, sammen med utskrift av siste ligning og kontooversikt må leveres. 

Gjeld 

Låneformål Kreditor: Betaling pr. måned Restgjeld: 

Boliglån    

Forbrukslån    

Kredittkort    

Andre lån    

Formue 

Type formue Spesifiser Beløp/verdi 

Innskudd i bank/BSU/aksjer   

Bolig/eiendom   

Bil, båt, motorsykkel   

Andre formuesgoder   

Boforhold 

☐Eier ☐Leier ☐Kommunal bolig       ☐Uten fast bolig       ☐Bor hos andre         ☐Bofellesskap    ☐Annet 

Arbeidssituasjon 

 ☐Er i jobb ☐Søker arbeid    ☐Søker ikke arbeid      ☐Er under utdanning   

 

Viktig å levere tilstrekkelig dokumentasjon for raskere behandlingstid. Behandlingstid må forventes å ta 4 uker.  

Oppgi kontonummer for utbetaling av sosialhjelp:  

 

Jeg/vi er kjent med at NAV kan innhente nødvendige opplysninger om mine/våre økonomiske forhold hos andre 
offentlige instanser, herunder organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune 
jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 43. 
Jeg er kjent med at det kan stilles vilkår for å få utbetalt økonomisk stønad. 
Undertegnede plikter å varsle NAV snarest dersom mine/våre økonomiske forhold endre seg (inntekter og/eller utgifter) 
i den periode jeg/vi mottar sosial stønad. Dette gjelder også ytelser fra folketrygden, herunder fødselspenger og 
engangsstønad, ved tilbakebetaling av skatt, mottakelse av arv og annen formuesøkning. 
NAV kan fremme tilbakebetalingskrav jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 23, dersom sosial stønad urettmessig er blitt 
hevet.  
Å gi uriktige opplysninger eller holde tilbake opplysninger som har betydning i saken i den hensikt å heve sosial stønad 
urettmessig er straffbart. 

 

Underskrifter 

Jeg bekrefter at de opplysninger som er gitt i søknaden er korrekte 
Sted/Dato Underskrift søker Ektefelle/re.partner/samboer 

 


