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Søknad om økonomisk stønad
(Alle spørsmål må besvares)

Søkerens personalia

Ektefelle/reg. partner/samboer

Barn

Husholdningssituasjon (sett ev. flere kryss)

Boligforhold

Kontor

Mottatt dato

Journalnr.

Saksbehandler

Søker-ID

Saksnr.

Arkivkode

BoflateKjøkken Antall rom + kjøkken
2m

Bostandard

Sivilstand

Status

SØKEREN (etternavn, fornavn)

PoststedPostnr.

Tidligere bostedskommune Registrert i folkeregisteret i 

Bostedskommune

Adresse (vei/gate, nr. og ev. c/o)

E-postadresse

Fødselsnr.

Statsborgerskap Tlf. arb./skoleTlf. privat

Tidligere søkt?

Status innvilget når?

(Etternavn, fornavn)

(Etternavn, fornavn) Fødselsnr. Bor hos Forsørges av

Har søkeren barn under 18 år som søkeren (ev. ektefelle/samboer) 
har forsørgerplikt for som bor i husholdningen?

Hvis ja, hvor mange?

Søkeren deler husholdning med (kode 1-4)

Fødselsnr.

Annet (beskriv)

Ja Nei

Ugift Gift/reg. partner Samboer Separert/skilt Enke-/enkemann

Asylsøker Flyktning Innvandrer Opphold på humanitært grunnlag

1. Ektefelle/reg.partner 2. Samboer 3. Foreldre

4. Andre 5. Søkeren bor alene 6. Søkeren er uten fast bopel

Ja Nei

Eier borettslagsleilighet Eier enebolig Eier egen leilighet Leier leilighet

Leier hybel Bor på institusjon Bor på hospits Mangler bolig

Annet 

Ja Nei



Søknaden gjelder
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Vedlegg
Alle utgifts- og inntektsforhold må dokumenteres

Arbeidssituasjon  -  søker
StillingAnsatt dato Sluttet dato Arbeidsgiver

Hvis i arbeid, i hvilken grad? Ant. timer pr. uke

Ant. timer pr. ukeHvis i arbeid, i hvilken grad?

ArbeidsgiverSluttet datoAnsatt dato Stilling
Arbeidssituasjon  -  ektefelle/registrert partner/samboer

Utdanning
Søker Ektefelle/registrert partner/samboer

Utdanning Utdanning NårNår

Fast arbeid Ikke arbeidssøker

Arbeidssøker Midlertidig arbeid Under utdanning Heltid Deltid

Fast arbeid Ikke arbeidssøker

Arbeidssøker Midlertidig arbeid Under utdanning Heltid Deltid



Gjeld

Ant. term. 
pr. år Avdrag Renter

Type gjeld Restgjeld Restgjeld 
nedbetalt (dato) Terminbeløp

Månedsbeløp

Annen gjeld

Økonomisk oversikt  -  gjeld og utgifter
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Utgifter  (pr. mnd)

Husleie

Oppvarming

Kommunale utgifter

Forsikringer

Andre faste utgifter pr. mnd

Type utgifter Beløp pr. mnd.

BeløpType gjeld
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Type formue  (bolig, bil, bankinnskudd mv.) Antatt salgsverdiFormue

Netto (- skatt)Brutto Brutto Netto (- skatt)

Ektefelle/reg. partner/samboerSøker

Arbeidsinntekt

Trygd

Andre 
inntekter 
(beskriv)

Bidrag

Bostøtte

Barnetrygd

Grunnstønad

Type inntekt

Mottar du eller andre i 
husstanden trygdeytelser?

Søkt dato Innvilget dato
Avslag

Navn på trygdemottagerHvis ja, type trygd

Opphørt dato

Har du kontaktet likningskontoret og sjekket at skattetrekket ditt er tilpasset nåværende inntekt?

Annen utbetalingsmåte (spesifiser)

1. gangs 
søknad

2. gangs 
søknad

Sted Dato

Dato

Underskrift

Underskrift

Ektef./reg. part./samboers underskrift

Ektef./reg. part./samboers underskriftSted

Kontonummer

Økonomisk oversikt  -  formue og inntekter
Formue  (også for ektefelle/reg. partner/samboer)

Inntekter

Opplysninger om annen økonomisk stønad/trygdeytelser

Skatt

Utbetalingsmåte  (NAV kan fritt bestemme annen utbetalingsmåte)

Andre opplysninger av betydning for søknaden

Erklæring

Vi/jeg bekrefter at de opplysninger vi/jeg har gitt i søknaden er riktige, og gir NAV fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger om økonomiske forhold fra 
offentlige myndigheter. Dersom våre/ mine økonomiske forhold endrer seg i stønadsperioden, plikter vi/jeg å underrette NAV om forhold som har betydning for 
stønadssøknaden/utregnet beløp. Dette gjelder også ved tilbakebetaling av skatt, mottakelse av arv og annen formuesøkning. Å holde tilbake/gi feilaktige 
opplysninger er underlagt straffeansvar.

Underskrift(er)

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ev. stønad ønskes utbetalt til bank Annen utbetalingsmåte
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