
 

 
 

 

Tidligere bokommune Statsborgerskap 

 

Folkeregisteret i kommune 

Fra dato      
 Adresse 

 

 

Hvis utenlandsk statsborger, status som: 

 Flyktning        Opphold på                Midlertidig            Asylsøker
 humanitært                     kollektiv 
grunnlag                         beskyttelse  

Hvis utenlandsk statsborger, status som: 

 Flyktning        Opphold på                Midlertidig            Asylsøker
 humanitært                     kollektiv 
grunnlag                         beskyttelse  

Oppholdets varighet 

 Permanent   Til dato  

 Permanent        Til dato  

Språk Trenger tolk?        Ja Nei 

Sivilstand           Ugift            Gift/partner            Separert              Skilt              Enke/enkemann               Samboer 

Statsborgerskap Kjønn                           Mann                            Kvinne 

Oppholdets varighet 

Telefon privat                                            Telefon arbeid                                             Mobiltelefon 

Språk Trenger tolk?        Ja Nei  

 
 
 
 
 

 
 

Blankett

Bydelene
Oslo kommune

 
 

             
            

Søknad mottatt sosialtjenesten 

Dato 
 

Stempel  

 
For sosialtjenesten 

ID-nr.  Saksbehandler 
 
 

 Legitimasjon vist?  Sak her  Ny sak 

Sosialtjenestens stempel 
 

 
 
 
 

Søkn. mottatt dato Sak rekv. dato Opplysninger reg. av 

Søker har fått hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet av: 
 

         Passivark i
 annen stjeneste

Saksnr.

Alle punkter i søknadsskjemaet må besvares. Sosialtjenesten kan avslå søknader som er 
ufullstendig utfylt eller mangler dokumentasjon. Sosialtjenesten kan gi hjelp til utfylling av skjema.

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

1. PERSONALIA
SØKER 

Etternavn             Fornavn, mellomnavn            Fødselsnummer 

Kjønn                  Mann     Kvinne Adresse 

Telefon privat                   Telefon arbeid                      Mobiltelefon 

Fornavn, mellomnavn            

EKTEFELLE/PARTNER/SAMBOER

Etternavn                                        Fødselsnummer 

For sosial-

tjenesten



Barn 

Etternavn Fornavn, mellomnavn Fødselsnummer (11 siffer) Bor hos  

søker 

Forsørges av 

søker 

2. HUSHOLDSSITUASJON
Bor sammen med       Foreldre Ektefelle Samboer Partner Barn over 18 år 

Barn under 18 år Andre Bor alene Bofellesskap Uten fast bopel 

3. BOLIGOPPLYSNING 
�  Eier � Leier � Mangler bolig 

Boligtype � Leilighet � Enebolig � Hybel � Institusjon 

Eierform � Borettslag � Selveier �  Aksjeleilighet � Obligasjon 

Antall medlemmer i husstanden

 4. SØKNADEN GJELDER (Hva det søkes om) 

Ved behov for  mer plass bruk vedlegg

5. BEGRUNNELSE  FOR SØKNADEN
Ved behov for mer plass bruk vedlegg 

6. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ARBEID/UTDANNING
SØKER 

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

 Arbeidsledig  

Fra dato    

 Reg. arbeidsledig 

Fra dato   

 A-trygd 

 Fra dato 

 Søkt A-trygd            

Dato  

 Søkt annen trygd/pensjon      |  Hvilken  

Fra dato  

Nåværende eller siste arbeidsforhold, arbeidsgiver | Ansatt fra                                     | Sluttdato

 Heltid          Deltid Arbeidets art 

For sosial-

tjenesten



Varighet Når ble utdanningen avsluttet? 

Arbeidssøker          Ikke  arb. søker           Under utdanning 

Reg. arbeidsledig fra dato A-trygd fra dato 

Søkt annen trygd/pensjon         |  Hvilken  

 Fra dato 

to 

Arbeidets art 

Varighet Når ble utdanningen avsluttet? 

    
Formue  Ja  Nei                                   

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

Kontonummer Bank Beløp 

Kontonummer Bank Beløp 

Bankinnskudd 

Kontonummer Bank Beløp 

Kontonummer  Bank Beløp Lønnskonto 

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 

fast  eiendom 

Kommune Gnr Bnr Antatt salgsverdi 

Annen formue ( aksjer, 

obligasjoner  o.l.) 

- spesifiser Antatt salgsverdi 

Formuesgjenstander - spesifiser Antatt salgsverdi 

FOR SØKER 

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

dato 

Restgjeld 

    

    

    

FOR EKTEFELLE/ PARTNER/ SAMBOER 

Utdanning 

Yrke 

 
Ektefelle/partner/samboer 

Fast arbeid            Midlertidig arbeid  til dato    

 Arbeidsledig fra dato    

Søkt A-trygd 

Dato 

Nåværende eller siste arbeidsforhold, arbeidsgiver  | Ansatt fra                                  | Sluttda

Heltid  Deltid 

Utdanning 

Yrke 

 
7. ØKONOMISKE OPPLYSNINGER ( for søker, ektefelle/ partner/ samboer og barn under 18 år) 

Opplysninger
om formue

(Gjelder også for
ektefelle/partner/
samboer/barn)

Opp- 

lysninger 

om 

gjeld 

Kreditor (utlåner) Låneformål Ant. terminer pr. 

år  

Lånet nedbet. 

dato 

Restgjeld 

    

     

     

     

For sosial-

tjenesten



Søker Ektefelle/partner/samboer Type inntekt 

Brutto Netto Brutto Netto 

Arbeidsinntekt 

Trygd/pensjon    | Hvilken type 

Kurspenger 

Fødselspenger 

Engangsstønad ved fødsel 
Mottatt dato 

Kontantstøtte 

Stønad til barnetilsyn 
 
Barnebidrag/barnepensjon 
 
Studielån/stipend 
 
Renteinntekter 
 
Leieinntekter 
 
Statlig bostøtte 
 
Kommunalt boligtilskudd 
 
Saneringsstøtte 
 
Andre inntekter 

Sum inntekter 
 
Barnetrygd 
 
Grunnstønad 
 
Hjelpestønad 
 

Type utgifter Beløp 
Avdrag boliglån 

Renter boliglån 

Husleie/fellesutgifter 

Strøm pr. mnd. 

Annen oppvarming 

Kommunale avgifter                 

Andre utgifter                               Hvilke 

Opplysninger om
utgifter pr.mnd

Opplysninger om
intekt pr.mnd

Sum utgifter 

For sosial-

tjenesten



Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden: 

Inntekter:                   Alle inntekter må dokumenteres (f. eks. lønnsslipp, trygdeslipp, bekreftelse på trygd, barnebidrag, 
                                  statlig/kommunal bostøtte m.v.). 
 

Utgifter:                      Alle utgifter må dokumenteres med kvittering for husleie/ fellesutgifter, strøm/ brensel, forsikring, 
                                  kommunale avgifter. 
 

Boliglån:  

          
Ligningsoppl.: 

Leiekontrakt : 

8. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR SØKNADEN 

  
Jeg/ vi er kjent med at sosialtjenesten kan innhente nødvendige opplysninger om mine/ våre økonomiske forhold hos andre 
offentlige instanser, herunder Norges bank, organisasjoner og private som arbeider for stat, fylkeskommune eller kommune 
jf. Lov om sosiale tjenester i NAV § 43.
 
Jeg er kjent med at det kan stilles vilkår for å få utbetalt økonomisk 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 folketrygden, herunder fødselspenger og 
engangsstønad, ved tilbakebetaling av skatt, mottakelse av arv og annen formuesøkning. 
 
Sosialtjenesten kan fremme tilbakebetalingskrav jf. Lov om sosiale tjenester i NAV § 23 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 

 
 
 

Kopi av stiftelsesdokument. Dokumentasjonen må vise restgjeld, rentesats og når lånet 
er ferdig nedbetalt. (kopi av nedbetalingsplan fra långiver.) Utgifter til nedbetaling av boliglån 
dokumenteres med bekreftelse/ kvittering som viser både renter og avdrag pr. termin.

Utskrift av ligningen for siste inntektsår og/eller kopi av siste tilsendte selvangivelse. 
OBS: Ligningsutskriften er vedlagt siste skatteoppgjør. Kan eventuelt bestilles ved Oslo likningskontor 
på telefon  800 800 00. Bestillingen behandles i løpet av 5 virkedager og sendes per post til 
folkeregistrert adresse.  

Leieforholdet dokumenteres med leiekontrakt. Ved framleie i borettslag/ aksjeselskap må tillatelse til 
fremleie dokumenteres (godkjennelse fra styret). Ved fremleie eierseksjonen må det dokumenteres at 
utleier /eier har rett til å fremleie seksjonen. Gnr. og bnr på eiendom må opplyses. 

Du finner adressen på www.oslo.kommune.no/dok/felles/div/bydeler
Søknaden sendes sosialtjenesten i bydelen du bor i.
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