
 
 

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: 
 
1. PERSONALIA
SØKER 

Etternavn             Fornavn, mellomnavn            Fødselsnummer 
                                 

Fornavn, mellomnavn            

Kjønn                  Mann     Kvinne Adresse 
 
 Telefon privat                   Telefon arbeid                      Mobiltelefon 

Telefon arbeid                      Mobiltelefon 

EKTEFELLE/PARTNER/SAMBOER 

Etternavn                                        Fødselsnummer 
                                 

Kjønn                  Mann      Kvinne Adresse 
 

 
 

Telefon privat     
 

Barn 
Etternavn Fornavn,mellomnavn Fødselsnummer (11 siffer) Bor hos  

søker 
Forsørges av 

søker 
 

 

 

 

 

2. SØKNADEN GJELDER (Hva det søkes om)  

3. BEGRUNNELSE FOR SØKNADEN

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

         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.

FORENKLET SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

For sosial-
tjenesten 



 
 
 

4. ØKONOMISKE OPPLYSNINGER
Søker Ektefelle/partner/samboerType inntekt 

Brutto  Brutto Netto 
Arbeidsinntekt     

    Fra folketrygden      Hva? 
    

Fra arbeidskontoret  Hva?     
     
Studielån/stipend     
Statlig bostøtte     
Kommunalt boligtilskudd     
Andre inntekter         Hvilke     
     
     

 

Opp- 
lysninger 
om 
inntekt  
pr.mnd 
 

Sum inntekter (Netto samlede inntekter)     
Type utgifter Beløp 

Avdrag boliglån  
Renter boliglån  
Husleie/fellesutgifter  
Strøm pr. mnd.  
Annen oppvarming  
Andre utgifter            Hvilke  
  
  

 
Opp- 
lysninger 
om 
utgifter  
pr.mnd 
 

 

 
 
 
 
 

Sum utgifter   

5. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR SØKNADEN
 
 
 
 

6. ENDRINGER AV BETYDNING SIDEN FORRIGE SØKNAD
 
 
 

 
 

For sosial-
tjenesten 

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

 

7. UNDERSKRIFTER  

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

 

Dato Underskrift søker 
 
 
 
 

Ektefelle/partner/samboer  

 

Netto

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