Dokumentasjon ved søknad om økonomisk sosialstønad
Generelt








Når du søker om økonomisk sosialstønad plikter du å gi nødvendige opplysninger for å få
søknaden din avgjort. Dette står beskrevet i «Lov om sosiale tjenester i NAV § 43»
Gifte har gjensidig forsørgelsesplikt etter ekteskapsloven. Dette betyr at er du gift må dere
dokumentere for begge ektefeller ved søknad.
Samboere har forsørgelsesplikt for felles barn.
Er du skoleelev i ordinær videregående skole skal du i utgangspunktet forsørges av dine
foreldre
Dersom du har annen dokumentasjon som kan ha betydning for avgjørelsen av søknaden din,
legg det ved søknaden.
Du må fylle ut alle felter i søknaden. Dersom enkelte felter ikke gjelder for deg, skal du skrive
«0» i feltene.
Dersom du ikke legger til nok og riktig dokumentasjon kan søknaden avslås med bakgrunn i
at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne vurdere behovet for stønad.

Når du søker om økonomisk stønad- legg ved:


Informasjon om skatt; Skattemelding for siste år (selvangivelse), skatteoppgjør (likning)
dersom denne er klar for foregående år. Dette finner du ved å logge inn på
www.skattetaten.no



Dokumentasjon på alle inntekter:
o Har du jobb må du legge ved lønnsslipp. En kontoutskrift er ikke nok for å
dokumentere lønnsinntekt
o Er du i tiltak og har tiltakspenger og tilleggstønader, dagpenger,
arbeidsavklaringspenger eller andre ytelser frå NAV må du legge ved dokumentasjon
som viser dette. Gjerne i form av kopi av vedtak, utbetalingsplan e.l.
Dokumentasjon på:
o formue (verdier du har) og bankinnskudd (Boligsparing for ungdom – BSU,
sparepenger, fond, aksjer m.m.)
o kontoutskrifter fra alle dine bankkontoer for de siste 2 måneder
Dokumentasjon på boutgifter:
o Leier du bolig legger du ved kopi av gjeldende leiekontrakt
o Eier du bolig legger du ved dokumentasjon på renter og avdrag på boliglån,
fellesutgifter, kommunale avgifter
o Kopi av strømregning
o Dokumentasjon på innboforsikring
Dokumentasjon på utgifter til barnepass dersom du har slike utgifter
o SFO eller barnehage (Kopi av faktura)
o Dersom du har søkt og fått «Redusert barnehagebetaling» legg ved kopi av
innvilgelse.
Samværsavtale når foreldrene ikke bor sammen
Utgifter eller inntekter til barnebidrag om foreldrene ikke bor sammen










Om du er student- legg ved:



Brev fra Lånekassen med beløp for lån og stipend
Bekreftelse på avslag om studielån (Brev fra lånekassen)



Har du fått innvilget studielån må du legge ved utbetalingsplan. Utbetalingsplanen finner du
ved å logge inn på www.lanekassen.no

Har du nylig flyttet til Gjøvik og har fått utbetalt sosialhjelp i en annen kommune i
løpet av de siste månedene- legg ved:


Kopi av siste vedtak du fikk av siste bostedskommune.

Om du ikke er norsk statsborger:



Kopi av pass
Bekreftelse på arbeids- og oppholdstillatelse

Ved søknad om garanti for depositum:


Bekreftelse på at du ikke får depositum i bank

