
 

 

DOKUMENTASJONSKRAV  KNYTT TIL SØKNAD OM SOSIALHJELP 

For at NAV skal kunne sakshandsame din søknad om økonomisk sosialhjelp på rett 
grunnlag, er det nødvending at tilstrekkeleg dokumentasjon vert lagt ved til søknaden. 

Nedenfor finn du ei oversikt over dokumentasjon som du må skaffe avhengig om du er 
førstegongs søkjar i år, om du har søkt tidligare, og om du har omsorgsoppgåver. 

Dersom du er gift , må også ektefelle  sin økonomiske situasjon dokumenterast. 

Feriepengar og til gode skatt vert rekna som inntekt. 

Det er staffbart å gje feilaktige eller mangenfulle opplysningar som har vekt i saka, jf § 23 
etter lov om sosiale tenestar i NAV. 

Av dokumentasjon på inntekt  krever vi: 

Avkryssning: Du krysser av for kva dokument du innhenter på lista 

 Arbeidsinntekt, lønnslipp siste tre månader. 
 Barnebidrag ( dokumentasjon på privat avtale) 
 Bustønad 
 Andre inntekter 
 Kontoutskrift over alle konti for dei siste tre månadene, samt saldo på alle konti. 
 Sjøvmeldinga ( utskrift av likning) 
 Leigeinntekter 
  
  
Av dokumentasjon på utgifter krever vi: 

 Husleigekontrakt ( kopi) 
 Dokumentasjon på bustadlån – oppdatert oversikt over renter og avdrag på bustadlån 
 Kommunale avgifter 
 BIR 
 Straum/brensel 
 Gjeldsoversyn  
 Barnehage/SFO 
 Anna utgifter (til dømes telefon, breiband, parabol m.m) 
 Forsikringsavtaler med spesifisert beløp 
  
 



 

For husstander med forsytingsansvar for born: 

 Barnebidragavtale ( privat) og samværavtale 
 Barnehage/SFO utgifter 
 Utgifter i samband med fritidsaktiviteter for barn 
 Spesielle utgifter i samband med barn 
 

Dersom du er arbeidsledig , må du  stå tilmeldt som arbeidssøkjar  på www.nav.no  og sende 
meldekort kvar 14.dag. 

Søknasskjema må vera underteinka av søkjar og eventuell sambuar/ektefelle. 

Etterspurd dokumentasjon er nødvending for at me skal kunne handsame søknaden på rett grunnlag. 

Innhenting  av opplysningar skal i jamfør Lov om sosiale tenestar i NAV § 43, hentast inn i samarbeid 
med søkjar: 

«Opplysninger skal så lang som mulig innhenes i samarbeid med tenestemottaker eller slik at 
vedkommende har kjennskap til innhentingen» 

Ved mangefullt dokumentert eller utfyllt søknadsskjema kan sakshandsamingstida bli forlenga eller 
søknaden kan bli avslått jf. Forvaltningslova § 17: 

«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.»  

Dersom du treng hjelp til utfylling av søknadsskjemaet, kan NAV Osterøy hjelpa deg med det. 

Med helsing  NAV Osterøy. 

 

http://www.nav.no/

