
Økonomisk sosialhjelp 
Dersom du er over 18 år og ikke kan sørge for ditt eget livsopphold 

gjennom arbeid eller trygdeytelser kan du ha krav på økonomisk stønad.  

Men først skal du ha utnyttet alle muligheter for å klare deg selv; 

 

Inngangskriterier; 

 Hvis du ikke har jobb må du registrer deg som arbeidssøker på nav.no. 

Du må være aktiv i arbeidsmarkedet og ta alt arbeid du får tilbud om.  

Du plikter å ha jevnlig kontakt med NAV. 

 

 Disponible midler som høyrenteinnskudd, BSU, omsettelige aksjer eller 

andre oppsparte midler skal først benyttes.  

 Omsettelige eiendeler; for eksempel en dyr bil, motorsykkel, 

campingvogn eller hytte som du ikke trenger til ditt livsopphold kan 

kreves solgt.  

 Gjøre gjeldende andre inntekter, eks. søke om bostøtte, underholdsbidrag 

for barn osv.  

Søknad og vedlegg; 

 Du må fremstille søknad til NAV Hamarøy, i søknaden må du beskrive 

hva stønaden skal dekke, eks. husleie, du må også beskrive bakgrunnen 

for behovet for stønad, eks. uten jobb og trygderettigheter. Du må også 

beskrive hvordan bidraget skal hjelpe deg å bli selvstendig på sikt. 

 

 Vedlegg;  

Søknad om økonomisk stønad er behovsprøvd, søker må derfor 

dokumentere sitt behov på følgende måte;  

 

Ved første søknad i inneværende år:  

- Skatteligningen fra forrige år, denne hentes ut fra Altinn.no 

- Bankkontobevegelse fra søknadsdato og 3 måneder tilbake i tid. Denne 

hentes ut fra din nettbank.  

-  Dokumentasjon av de utgifter som det søkes om bidrag til.  

 



 

Ved gjentatt søknad samme år;  

- Bankkontobevegelser for siste måned.  

- Dokumentasjon av de utgifter som det søkes om bidrag til.  

Ved krisesøknad;  

- Ved søknad om krisehjelp skal det alltid behovet dokumenteres ved 

bankkontoutskrift med saldo og siste bevegelse.  

 

Alle utgifter som skal tas hensyn til eller det søkes om bidrag til må 

dokumenteres i form av kvittering, kopi av regning, kopi av 

husleiekontrakt.  

Eksempel:  

Søknad om dekning av husleie. 

Vedlegg:  

- Skatteligning 

- Bankkontoutskrift 3 måned tilbake i tid. 

- Kopi av husleiekontrakt 

- Kopi av husleieregning 

- Kopi av strømregning 

- Kopi av tv/internett regning 

- Kopi av barnehageregning 

- Evt. Kopi av lønnsslipp. 

 

Regninger for strøm, barnehage og tv legges ved søknad om husleie 

for å dokumentere søkers helhetlige økonomiske bilde. NAV 

Hamarøy kan ikke ta hensyn til utgifter søker har med mindre disse er 

dokumentert.  

NB! Ungdom som er over 18 år og går på videregående skole har 

krav på underhold fra sine foreldre fram til endt skolegang, jf. 

Barnelovens § 53 første og annet ledd. Elever i alderen 18 – 21 år 

som bryter videregående opplæring må levere sluttrapport fra 

oppfølgingstjenesten (OT-Tjenesten) sammen med første søknad om 

økonomisk stønad.  


