Meldal kommune
Kvamsveien 2
7336 Meldal

Søknad om økonomisk sosialhjelp
Fyll ut blanketten nøyaktig. Etter forvaltningsloven har søkeren rett til å få hjelp til utfyllingen av sosialtjenesten.

Søkers personlia
Etternavn/fornavn/mellomnavn

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

Telefon

Postnr.

Poststed

Registret i folkeregistret kommune

Statsborgerskap

Status
 Asylsøker  Flyktning  Innvandrer  Opphold
humanitert gr.lag

Bosettingsår

Søknaden/henvendelsen gjelder:

Begrunnelse side 2

Beskrivelse av boligforhold (Sett flere kryss hvis nødvendig)
 Eier eget hus/leilighet
 Hybel
 Institusjon, beskriv: _________________________
 Leier hus/leilighet
 Vernehjem
 Annet, beskriv:
_________________________
 Andelsleilighet/borettsleilighet  Bokollektiv
 Deler bolig, med hvem: ______________________
 Hybelhus
 Bor hos foreldre
Antall medlemmer av husstanden: _________
 Mangler bolig
Boflate: ______ Antall rom + kjøkken: _____
 Ugift  Samboer  Gift  Registrert partnerskap  Gift/lever adskilt  Separert  Skilt  Enke/enkemann

Ektefelle/samboers personlia
Etternavn/fornavn/mellomnavn

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

Telefon

Postnummer

Poststed

Barn
Etternavn/fornavn/mellomnavn

Fødselsnr. (11 siffer)

Statsborgerskap

Bor hos deg Forsørges av deg Bidragspliktig

Begrunnelse for søknaden

Tilleggsark vedlegges (kryss av)

Vedrørende trygdeytelser/bostøtte/studielån/skatt
Har du/dere
Oppgi i tilfelle hvilken trygdeytelse
søkt trygd?



Har søkt når Innvilget når Avslag når Klaget

Har du/dere bostøtte fra Husbanken

 Ja  Nei Har søkt når

Har du/dere studielån/stipend?

 Ja  Nei

Innvilget når

Fått avslag når

Har du/dere kontaktet likningskontoret og
sjekket at skattetrekket er tilpasset
nåværende inntekt
 Ja  Nei
Opplysninger vedrørende arbeid/utdanning (kryss av i rubrikkene)
Søker Ektef./samb.
Dersom arbeidsledig,

 Fast ansettelse
fra hvilken dato?

 Midl. ansettelse
Dersom dagpenger,

 Registrert arbeidssøker ved NAV
fra hvilken dato?

 Arbeidssøker, ikke reg. ved NAV
Søkt dagpenger,

 Ikke arbeidssøker
når?

 Under utdanning
Opplysninger om arbeid
Søkers arbeidsforhold
Ansatt dato
Sluttet dato

Arbeidsgiver

Søker

Stilling

Arbeidssituasjon
 Heltid

 Deltid

Timer pr. uke: ________

Ektefelle/samboers arbeidsforhold
Ansatt dato
Sluttet dato
Arbeidsgiver

Stilling

Arbeidssituasjon
 Heltid

 Deltid

Timer pr. uke: ________

Opplysninger om utdanning og yrke
Utdanning
Når
Søker
Ektefelle/samboer

Yrke

Ektef./samboer

Dokumentasjon
Følgende dokumenter må vedlegges:
Boutgifter Alle utgifter må dokumenteres med kvittering/leiekontrakt/lånebevis for renter av lån, avdrag på
lån, husleie, oppvarming, forsikring, avgifter m.v.
Andre
utgifter

Må også dokumenteres med kvittering/lånebevis.

Inntekter Dokumenteres med lønnslipp, trygdeslipp, bekreftelse fra arbeidsformidling. Fra andre enn NAV.
Bekreftelse fra bank/finansinstitusjon på andre inntekter som renter m.v.
Annet

Siste selvangivelse (egen + partners). Kontoutskrift/saldoutskrift (siste 3 mndr.)
Evt. annen dokumentasjon søker mener er av betydning i saken.

Opplysninger vedrørende formue, også for evt. ektefelle og barn (Legg ved bekreftelse)
Formue
Eiendom (egen bolig, evt. utleid)
Gårdsnr.
Bruksnr.
Leilighet nr.
Bil/motorsykkel
Merke
Årsmodell
Båt
Type
Årsmodell
Campingvogn
Merke
Årsmodell
Hytte/landsted
Kommune
Gårdsnr.
Bruksnr.
Bankinnskudd

Kontonr./bank

Bankinnskudd, BSU, fond m.v.

Kontonr./bank

Livsforsikringer

Selskap

Lønnskonto

Kontonr./bank

Antatt salgsverdi

Annen formue (for eksempel aksjer/obligasjoner og lignende)

Opplysninger om gjeld
Type gjeld:
Låneinstitusjon:
(Bolig-, billån e.l.) (Kreditor)

Restgjeld

Terminbeløp Antall
term. pr. år

Opplysninger om inntekt (Legg ved bekreftelser, lønns- trygdeslipp m.m.)
Har du/dere noen form for inntekt?
 Ja  Nei
Inntekt pr. mnd.
Søker
Brutto
Arbeidsinntekt
Trygd/pensjon
Grunnstønad/hjelpestønad
Dagpenger
Stønad til barnetilsyn/Kontantstøtte
Engangsstønad v/fødsel
Basisytelse/Individstønad
Barnebidrag

Netto

Månedsbeløp
Avdrag
Renter

Ektefelle/samboer

For sosialtj.

Brutto

Dok

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Dok.

Bostøtte fra Husbanken
Studielån/stipend (Også forsørgede barn)
Kvalifiseringsstønad
Arbeidsavklaringspenger
Barnetrygd
Andre inntekter (spesifiser)
Utbetalingskonto
Mitt/vårt kontonr.
 Jeg/vi har ingen bankkonto

Bankens navn

Opplysninger om utgifter
Type av utgifter pr. måned
Avdrag/lån/renter
Husleie
Oppvarming/Strøm
Forsikring: Bolig/innbo
Kommunale avgifter
Hamos
Barnetilsyn
Arbeidsreiser
Andre
Bidragstrekk
Påleggstrekk

Beløp pr. mnd.

Opplysninger om annen økonomisk stønad (Fylles kun ut hvis det er søkt om annen økonomisk stønad)
Hva er det søkt om:
Fra hvem:
Søkt dato: Resultat

Andre opplysninger av betydning i saken

Eventuell sosialhjelp ønskes utbetalt til:
 Post, evt. kontonr. ________________________  Bank, evt. kontonr. _________________________
(Sosialkontoret kan fritt bestemme annen betalingsmåte)
Fullmakt - underskrift
Jeg/vi bekrefter at de oppgitte opplysninger i søknaden er korrekte. Mangelfull dokumentasjon kan forsinke
behandling av søknaden.
Sosialtjenesten gis fullmakt til å innhente alle relevante opplysninger om økonomi fra NAV, likningskontor og
andre offentlige kontorer og kreditorer, som bank, forsikrings- og låneinstitusjoner og lignende.
Undertegnede forplikter seg uten ugrunnet opphold å varsle sosialtjenesten dersom mine/våre økonomiske
forhold endrer seg i sosialhjelpsperioden. Dette gjelder også ved tilbakebetaling av skatt, mottagelse av arv og
annen formuesøkning.
Sted:
Dato:
Underskrift av søker
Sted:

Dato:

Underskrift av ektefelle/samboer

