Sosialhjelp
Hva kan du få hjelp til?
Du kan få opplysning, råd og veiledning om hvilke muligheter du har i din situasjon.
Dersom du ikke har eller kan skaffe deg tilstrekkelig inntekter til å kjøpe mat, betale for husleie
eller strøm, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.
Dersom du ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet kan du søke om midlertidig
botilbud.
Opplysning, råd og veiledning
Innholdet i tjenesten vurderes ut fra behovene til den enkelte og omfatter alt fra enklere veiledning
for å kunne håndtere hverdagen til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging. Gjennom
motivasjons- og endringsarbeid skal tjenesten styrke din mulighet til å mestre egen livssituasjon
på ulike områder som arbeid og aktivitet, økonomi, hjemme- og bosituasjon, helse, fritid og
nettverk. Tjenesten skal bidra til at du i størst mulig grad kan leve et selvstendig liv med mulighet
til å forsørge deg selv gjennom arbeid. Økonomisk rådgivning er sentral i NAV-kontorets råd og
veiledningsplikt.
Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp for tjenestens innhold. Det er en forutsetning at du
ønsker tjenesten og deltar aktivt. Tjenesten er frivillig.
Søknad om tjenesten kan gjøres skriftlig eller muntlig, som i publikumsmottak eller på telefon. Du
kan søke om tjenesten på søknadsskjemaet nedenunder. For å kunne vurdere hjelpebehovet vil
NAV kontoret kontakte deg for å innhente opplysninger om din situasjon dersom vi ikke allerede
har informasjonen. Avgjørelse om innvilgelse eller avslag på tjenesten skal fattes i et enkeltvedtak
Hvem har rett på tjenesten:
 Alle som oppholder seg i Norge har rett til å søke om og få vurdert sitt behov for tjenesten
opplysning, råd og veiledning
 Hvis situasjonen tilsier det kan tjenesten gis til ungdom over 15 år uten at foreldrene er
involvert
Økonomisk sosialhjelp
Du kan søke økonomisk hvis du:
 Oppholder deg lovlig i Norge.
 Bor fast i Norge.
 Ikke har penger til for eksempel mat, husleie eller strøm.
 Ikke kan sørge for deg selv gjennom jobb eller andre inntekter.

Midlertidig botilbud
Dersom du ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet har du krav på midlertidig
botilbud. Bestemmelsen regulerer ikke hvem som skal betale for det midlertidige botilbudet.
Tjenesten er en naturalytelse. Hvis du ikke har penger til å betale for det midlertidige botilbudet,
må NAV-kontoret vurdere om du skal innvilges økonomisk stønad.

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp og midlertidig botilbud
1. Fyll ut søknadsskjemaet og send per post, eller lever det på NAV Klepp
 Du finner skjemaet nederst på denne siden.
 Ta gjerne kontakt med NAV-kontoret før du leverer søknad. NAV-kontoret vil ofte ha
behov for å snakke med deg om din situasjon før søknaden ferdigbehandles.
2. Vedlegg som må følge med søknaden
 Gyldig legitimasjon
 Lønnslipp/dokumentasjon på annen inntekt/formue
 Kontoutskrift
 Siste skattemelding, utskrift av grunnlag for skatt/ skatteoppgjør (fås hos skatteetaten)
 Dokumentasjon på boforhold (leiekontrakt mm.)
 Fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie, boliglån og strøm
 I noen tilfeller kan ytterliggere dokumentasjon være nødvendig.
Søker du om videreføring av sosialhjelp trenger du ikke legge ved dokumentasjonen igjen, men
søker du om noe i tillegg kan det utlyse nye dokumentasjonskrav.
Hva skjer videre?
Når søknaden din er behandlet får du et skriftlig vedtak innen 4 uker.
Klage
Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. I vedtaket får du også informasjon om hvordan du
klager. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og
dokumentasjon. Send klagen til NAV-kontoret som har fattet vedtaket.

NAV Klepp-Time

NAV KLEPP-TIME

Underskrift
mottaker NAV
Klepp-Time :
Søker-ID
Saksnr:

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP / RÅD OG VEILEDNING
Fyll ut skjemaet nøyaktig. Du kan få hjelp til utfylling ved NAV Klepp-Time. Alle rubrikkene for personforhold og inntekt skal
fylles ut. Dersom det er inntekter du ikke har skriver du «0» i rubrikken. Du må levere dokumentasjon på inntekter og utgifter,
formue og boforhold. Manglende dokumentasjon kan føre til at behandlingen av søknaden blir forsinket.

Søker har fått hjelp til å fylle ut søknaden av:
Søkers personalia
Etternavn:
Person nr.(11 siffer):
Fornavn mellomnavn:
Adresse:
Telefon/mobil:
Post nr./sted:
Kontonummer.:
Bostedskommune: Klepp
Time
……………. Statsborgerskap:
Kontakt med annen sosialtjeneste Ja
Nei 
Kommune og når ?
Søknaden gjelder
Livsopphold
Boutgifter
Strøm
Midlertidig botilbud
barn, spesifiser:…………………..
Annet:…….
Råd og veiledning, spesifiser: ………………………………
Begrunnelse/ særlige forhold av betydning for søknaden:

Fritidsaktiviteter til

Oppholdsgrunnlag
Flyktning
Asylsøker
Opphold humanitært grunnlag
Familiegjenforent
EØS-borger
Annet
Behov for tolk. Språk:………………………..
Sivilstatus
Enslig
Gift/partner
Samboer
Separert/skilt
Enke-/mann
Ektefelle/partner/samboer
Etternavn, fornavn mellomnavn:
Statsborgerskap:
Person nr. (11 siffer):
Adresse:
Oppholdsgrunnlag ektefelle/partner/samboer
Statsborgerskap:
Flyktning
Asylsøker
Opphold humanitært grunnlag
Familiegjenforent
EØS-borger
Annet
Behov for tolk. Språk:………………………..
Hjemmeboende barn/ barn søker har samvær med
Navn
Person nr.:
Bor hos
Forsørges av Barnehage/skole/arbeid

Bosituasjon
Eier bolig
Leier bolig
Uten bolig
Bor hos foreldre
Bor med voksne barn
Bofellesskap
Institusjon
Annet, spesifiser:
Arbeidssituasjon søker
Arbeidssituasjon ektefelle/samboer/partner
Arbeid heltid
Arbeid deltid
Arbeid heltid
Arbeid deltid
Arbeidssøker
Introduksjonsprogram
Arbeidssøker
Introduksjonsprogram
Ikke arbeidssøker
Under utdanning
Ikke arbeidssøker
Under utdanning
Annet, spesifiser:
Annet, spesifiser:
Inntekter
Søker
Ektefelle/partner Utgifter per mnd.
per mnd
/samboer
Brutto Netto
Brutto Netto
Lønnsinntekt
Trygd/ pensjon fra NAV
Statlig bostøtte
Studielån/stipend
Introduksjonsstønad
Kvalifiseringsstønad
Barnetrygd
Barnebidrag/ barnepensjon
Kontantstøtte
Grunn-/ hjelpestønad
Stønad til barnetilsyn
Engangsstønad. Dato: ..…….
Inntekt barn (stipend/lån)
Inntekter/stønad fra utlandet:
Forsikringer
Annet, spesifiser:

Husleie
Strøm
Annen oppvarming
Kommunale avgifter
Innboforsikring
Reiseutgifter
Barnehage/ SFO
Renter boliglån
Avdrag boliglån
Fellesutgifter
Utgifter til barn
Barnebidrag
Pålegg/ utleggsstrekk

Bankinnskudd/ aksjer/ verdipapirer

Eiendom og formuesgjenstander

Bankinnskudd, BSU, fond:
Kontonr./bank:………………….
Forsikringer:
Selskap:…………………..
Annen formue (aksjer/ obligasjoner o.l.)

Eiendom:
Gårdsnr.:………… Bruksnr.:………….Seksjonsnr.:……...
Bil/ motorsykkel/ båt/ campingvogn:
Merke:……………Årsmodell:………………
Hytte:
Kommune:…………..Gnr.:……………Bnr.:…..

Verdier i andre land. Nei
Ja
Hvis ja, spesifiser:
 Jeg/ vi er kjent med at NAV kan innhente nødvendige opplysninger om mine/våre økonomiske forhold hos
andre offentlige instanser, herunder organisasjoner og private som jobber for stat, fylkeskommune eller
kommune, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 43.
 Dersom mine/ våre økonomiske forhold (inntekter og/eller utgifter) endrer seg i den perioden jeg/vi mottar
sosialhjelp plikter jeg/vi å varsle NAV snarest. Dette gjelder også ved mottak av andre ytelser fra NAV, som for
eksempel engangsstønad og tiltakspenger, ved tilbakebetaling av skatt, mottakelse av arv, feriepenger og annen
formuesøkning.
 NAV 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.
 Jeg/ vi er kjent med sosialtjenestens adgang til å ta refusjon i trygdeytelser for samme periode og til samme
formål som sosialhjelp er ytt, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 26.
Jeg/ vi bekrefter at opplysningene som er gitt i søknaden er korrekte.

Dato/ sted

Søkers underskrift:

Ektefelle/partner/samboers underskrift:

