
NAV RINGSAKER
Postboks 14

2381  BRUMUNDDAL

Kontoradresse: Nordåsvegen 4

Telefon: 55 55 33 33

Telefaks: 62 02 31 91

Søknad mottatt

Dato

For sosialtjenesten

Stempel Reg.nr. Bruker Saksnr.

Legitimasjon Saksbehandler Opplysninger reg. av

Kjent

1. PERSONALIA

Har du søkt om økonomisk sosialhjelp hos NAV Ringsaker tidligere ? Ja Nei For sosial-

tjenesten

SØKER

Etternavn Fornavn, mellomnavn Fødselsnr (11 siffer)

Adresse Kjønn Mann Kvinne

Postnr., poststed Telefon

Tidligere bokommune Statsborgerskap

2. SØKNADEN GJELDER

Ved behov for mer plass, bruk vedlegg

3. BEGRUNNELSE FOR SØKNADEN

Ved behov for mer plass, bruk vedlegg

Epost:           nav.ringsaker@nav.no

Ny bruker

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

til utfylling av skjema

Alle punkter i søknadsskjemaet må besvares. Sosialtjenesten kan avslå søknader 

som er ufullstendig utfyllt eller mangler dokumentasjon. Sosialtjenesten kan gi hjelp 

0 



4. FAMILIESITUASJON For sosial-

Sivilstand Ugift Gift/partner Separert Skilt Enke/enkemann Samboer tjenesten

EKTEFELLE/PARTNER/SAMBOER

Etternavn Fornavn, mellomnavn Fødselsnr (11 siffer)

Statsborgerskap Kjønn Mann Kvinne Telefon:

BARN

Bor hos Samværs

Etternavn: Fornavn, mellomnavn Fødselsnr (11 siffer) søker %

5. HUSHOLDSSITUASJON

Bor sammen med Foreldre Ektefelle Samboer Partner Andre

Barn u/18 år           Barn o/18 år Bor alene Bofellesskap Uten fast bopel

6. BOLIGOPPLYSNING

Eier Leier Mangler bolig

7. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ARBEID/UTDANNING

SØKER

Fast arbeid Midlertidig arbeid til dato Arbeidssøker Ikke arb.søker Under utdanning

Registrert arbeidssøker på nav.no Sender meldekort Oppdatert CV på nav.no

dato:

Søkt dagpenger Søkt annen ytelse Hvilken

Dato

Nåværende eller siste arbeidsforhold, arbeidsgiver Sluttdato

Heltid Deltid Arbeidets art

8. ØKONOMISKE OPPLYSNINGER

Formue Ja Nei

Bolig (eget hus eller leilighet) Gnr Bnr Leilighetsnr Antatt salgsverdi

Opp-

lysninger Bankinnskudd Kontonummer Bank Beløp

om formue

Kontonummer Bank Beløp

(Gjelder også

for ektefelle/ Kontonummer Bank Beløp

partner/

samboer/ Lønnskonto Kontonummer Bank Beløp

barn)

Kontonummer Bank Beløp

Andre kredittinstitusjoner Hvilke Beløp

Bil/motorsykkel/moped Merke Årsmodell Antatt salgsverdi

Båt Type Årsmodell Antatt salgsverdi

Campingvogn Merke Årsmodell Antatt salgsverdi

Hytte/landsted, tomt, annen Kommune Gnr Bnr Antatt salgsverdi

fast eiendom

Annen formue ( aksjer,  - spesifiser Antatt salgsverdi

obligasjoner o.l.)

Formuesgjenstander  - spesifiser Antatt salgsverdi



FOR SØKER For sosial-

Opp- Kreditor (utlåner) Låneformål Ant terminer pr år Lånet nedbet Restgjeld tjenesten

lysninger dato

om

gjeld

FOR EKTEFELLE/PARTNER/SAMBOER

Kreditor (utlåner) Låneformål Ant terminer pr år Lånet nedbet Restgjeld

dato

Ektefelle/partner/samboer

Brutto

Opp- Arbeidsinntekt

lysninger

om Trygd/pensjon Hvilken type

inntekter

pr mnd Fødselspenger

Engangsstønad ved fødsel

Mottatt dato:

Kontantstøtte

Stønad til barnetilsyn

Barnetrygd

Barnebidrag/barnepensjon

Studielån/stipend

Leieinntekter

Statlig bostøtte

Andre inntekter

Sum inntekter

Grunnstønad

Hjelpestønad

Opp- Avdrag boliglån

lysninger

om Renter boliglån

utgifter

pr mnd Husleie/fellesutgifter

Strøm pr mnd

Annen oppvarming

Kommunale avgifter

Brutto Netto Netto

SøkerType inntekt

BeløpType utgifter



Opp- Andre utgifter Hvilke For sosial-

lysninger tjenesten

om

utgifter

pr mnd

Sum utgifter

Dokument- Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

asjon

For at vi skal kunne behandle søknaden din trenger vi dokumentasjon på dine/deres 

inntekter og utgifter.

·         Kopi av lønnsslipp, bekreftelse på utbetalinger fra NAV og alle andre inntekter.

·         Husleiekontrakt.

·         Kvittering eller regning som dokumenterer husleie og andre boutgifter.

·         Kontoutskrifter eller dokumentert saldo på alle konto.

·         Nedbetalingsplan på boliglån fra bank og kvitteringer som viser renter og avdrag pr. termin.

·         Skattemelding for siste inntektsår.

·         Kopi av oppholdsvedtak eller registreringsbevis (EØS-borgere)

Det skal stilles vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialhjelp til personer under 30 år, med mindre 

tungtveiende grunner taler mot det. Samme vilkår om aktivitet kan også stilles til personer over 30 år.

Det kan være aktuelt å delta i aktiviteten ved Arbeidssentralen i Strandvegen 4 i Brumunddal. Oppgavene her 

kan være alt fra rydding av turstier, vedproduksjon, maling, flytteoppdrag og til ulike arbeidsoppgaver på 

sykehjem, barnehage eller lignende.  Kommunen vil utstyre deg med nødvendige klær og utstyr.

Det legges til rette for å jobbe med CV og jobbsøking.

Oppgi bank og kontonr for Bankens navn Kontonr

evt utbetaling av sosialhjelp

Undertegnede plikter å varsle sosialtjenesten snarest dersom mine/våre økonomiske forhold endrer seg (inntekter og/eller utgifter) i

den periode jeg/vi mottar sosialhjelp. Dette gjelder også ytelser fra NAV, herunder fødselspenger og engangsstønad, ved tilbakebetaling

av skatt, mottakelse av arv og annen formuesøkning.

Du plikter å melde fra til NAV dersom du skal oppholde deg i utlandet.

Sosialtjenesten kan fremme tilbakebetalingskrav jf. Lov om sosiale tjenester i NAV §26, dersom sosialhjelp er urettmessig hevet.

Det er straffbart å gi eller holde tilbake opplysninger i den hensikt å heve urettmessig sosialhjelp.

9. UNDERSKRIFTER

Jeg/vi bekrefter at de opplysninger som er gitt i søknaden er korrekte

Dato Underskrift søker Ektefelle/partner/samboer

levert tidligere


