
1. gangs søknad om økonomisk stønad fra NAV Alstahaug

For NAV Alstahaug
Mottatt
Saksnummer
Saksbehandle
r

Søkerens fulle navn (etternavn, fornavn)

Fødselsdato og personnummer 11 siffer              

  

Bank kontonummer    

                   

Telefonnummer

                                                                

Sivilstand (for eksempel samboer, gift, ugift, skilt/separert, enke) 

Statsborgerskap 

Adresse. Gate, vei, nummer og evt. Co

Postnummer og poststed

Tidligere bokommune

Ektefelle/samboers etternavn og fornavn

Fødsels og personnummer 11 siffer

NAV ALSTAHAUG  //  
Postadresse: Postboks 610  //  8801  SANDNESSJØEN

Besøksadresse : Richard Withsgt. 1  //  8800  SANDNESSJØEN
Tel: 55553333  //  Faks:  21054291

www.nav.no    nav.kundesenter.nordland@nav.no



Barns etternavn og fornavn                                              Fødsels og personnummer

Dersom du er under 30 år og ikke har ett arbeidsforhold vil du bli berørt av aktivitetsplikt.
Her kan du si noe om dine egne ønsker/ muligheter og begrensninger

Søkers arbeidsforhold

Samboer/ektefelles arbeidsforhold

Opplys dersom noen av barna går på videregående utdanning og har stipend



Har dere barn som deltar på fritidsaktiviteter opplys om det her

Det søkes om midler til

Andre opplysninger som er av betydning for deres søknad

Ønsker du/dere veiledning i forhold til budsjett/ økonomi eller annet?

Inntekter pr måned        Søker                             Ektefelle/samboer        For NAV
Netto arbeidsinntekt

Netto trygdeytelse

Barnetrygd

Kontantstøtte

Underholdningsbidra
g
Bostøtte

Andre inntekter
Hva:



Sum

Utgifter pr måned         Søker                            Ektefelle/samboer          For NAV
Husleie

Renter boliglån

Avdrag boliglån

Felleskost. andel

Strøm/brensel

Kommunale avgifter

Shmil

Innboforsikring

Forsikring bolig

Utgifter til barn:

Andre utgifter

Sum:

Disponibelt (for søker)                                        (For NAV)

Formue og eiendom
Kapital, bolig og lignende Beløp/verdi



Lån og annen gjeld
Kreditor Månedlig beløp totalsum

Jeg bekrefter med min underskrift at ovenstående informasjon er riktig og er klar over at 
uriktige opplysninger om inntekt kan medføre krav om tilbakebetaling eller stans av vedtak. 
Dersom dette er gjort med hensikt vurderes strafferettslige følger som kan være anmeldelse 
og krav om tilbakebetaling. Jeg er også inne forstått med at jeg må informere NAV Alstahaug
og min veileder i forhold til økonomisk stønad dersom min økonomiske situasjon endrer seg.

Jeg gir fullmakt til at NAV Alstahaug sosial kan innhente nødvendig informasjon som 
gjelder min søknad om økonomisk stønad fra offentlige myndigheter og private 
aktører. Samtykket gjelder ett år etter underskrevet søknad og kun ved søknader som 
dreier seg om økonomisk stønad i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV.

Søkeren:

Sted:                                          Dato

Underskrift

Ektefelle/samboer

Sted:                                     Dato



Underskrift

Krav til dokumentasjon ved søknad om økonomisk
sosialhjelp

NAV Alstahaug

For å kunne behandle din søknad om økonomisk sosialhjelp trenger NAV Alstahaug følgende
dokumentasjon:

 Opplysninger om inntekt - dokumenteres med kopi av lønnsslipp
 Dokumentasjon på skatteoppgjør
 Dokumentasjon på feriepenger
 Opplysninger om utbetaling av barnetrygd
 Opplysninger om barnebidrag
 Husleiekontrakt
 Bekreftede opplysninger om boliglån
 Oversikt over utgifter  - må dokumenteres
 Kopi av siste selvangivelse, alternativt utskrift  av foreløpig skatteberegning
 Bekreftelse fra bankforbindelse på saldo på alle konti 
 Opplysninger om bostøtte
 Annen dokumentasjon, etter avtale med NAV

      *    Dokumentasjon på oppholdstillatelse.

Saksbehandlingstiden er 3 uker fra det er levert fullstendig søknad.

Du har plikt til å melde fra til oss om endringer i inntekter og formue. Endringer kan gi 
grunnlag for omgjøring av vedtak i henhold til forvaltningslovens § 35. 

Å gi uriktige opplysninger, fortie opplysninger og å unnlate å melde fra om endringer kan 
medføre krav om tilbakebetaling og eventuelt politianmeldelse, jf. Lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen § 23.



Leder NAV Alstahaug

Bekreftelse fra bank

Vi bekrefter med dette at …………....................................................................
fødselsnummer …………………....... er registrert med følgende beløp på konto hos oss:

Kontonummer Saldo

Sted og dato: Signatur og stempel bank:

____________________________


