
Vedlegg til søknad om sosialhjelp og sosiale tjenester i NAV 
I forbindelse med behandling av søknad om økonomisk sosial stønad skal man blant annet ta 
hensyn til inntekter, utgifter og formuesforhold. Vi ber derfor om at følgende blir dokumentert 
og lagt ved søknaden. Hak av i hver rubrikk for vedlagte dokumentasjon. For ektepar/samboere 
gjelder krav om dokumentasjon fra begge. 
 
INNTEKTER         UTGIFTER 
   Arbeidsinntekt (lønnslipp) siste 3 måneder    Strøm/brensel 
   Stipend/lån fra Statens lånekasse for utdanning    Husleie/fellesutgifter 
   Introduksjonsstønad       Kommunale avgifter 
   Bostøtte fra Husbanken       Boliglån (renter og avdrag) 
   Barnebidrag (privat avtale)       Kjøpekontrakt bolig 
   Feriepenger          Leiekontrakt 
   Inntekt av utleie        Boligforsikring 
   Annet         Utgifter til barnehage/SFO 
          Annet 
 
LIGNINGSOPPLYSNINGER 
   Utskrift fra ligning i år ………. 
   Skatteoppgjør 
 
LEGITIMASJON 
   Pass 
   Oppholdstillatelse 
   Bankkort/førerkort 
 
BANK 
   Saldo og innskudd, alle bankkonti for de siste 3 mnd. Øvrige transaksjoner kan sladdes av 
hensyn til personvernet.  
 

• I tillegg er det viktig at du opplyser om hvorfor du er kommet i situasjonen du er i nå, og 
hvilke planer du har fremover mht. å bli selvhjulpen (se side 4 på søknadsskjemaet). 

• For andre eller flere gangs søknad; opplys om endringer som har skjedd, private eller 
økonomiske forhold.  

• Kontonummer skal alltid oppgis (se side 4 på søknadsskjemaet) 
• Sjekk at side 3 i søknadsskjemaet er korrekt utfylt vedrørende formue. Dersom du ikke 

har formue eller inntekt, skal det føres null. 
• Husk å underskrive skjemaet, både på side 3 og 4.  

Dersom søknaden ikke er tilstrekkelig utfylt eller dokumentert kan saksbehandlingen ta 
vesentlig lengre tid. Manglende dokumentasjon fører til at søknaden blir avslått.   
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