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SØKNADSSKJEMA      

Kommunal tilskuddordning for husholdninger med lave 
inntekter og høye strømutgifter  
Hol kommune har opprettet en tilskuddsordning for å hjelpe innbyggere som har 
vanskeligheter med å betale strømregningen nå som strømprisene er så høye. Ved å søke på 
dette tilskuddet, bekrefter du at din husholdning trenger økonomisk bistand.  

Søknaden med vedlegg leveres et av disse stedene: 

Postkassen til kommunehuset, servicetorget, Ålmannvegen 8, Hol 
Postkassen til eiendomsavdelingen, Tverrvegen 1, Geilo 
Biblioteket på Geilo, Lienvegen 69, Geilo 

innen 25. mars 2023. Merk konvolutten med «tilskudd strøm». 

SEND KUN EN SØKNAD PR. HUSHOLDNING, OG SØKER MÅ VÆRE DEN SOM HAR NAVNET 
SITT PÅ STRØMREGNINGEN. 

 

Navn på søker: _______________________________________________________________        

For å sikre rask og riktig behandling av søknaden, må du passe på at du setter kryss i alle 
de boksene som er aktuelle for deg og din husholdning. 

Søknaden gjelder bostedsadresse: _______________________________________________  

Er du/dere folkeregistrert i Hol kommune og har fast bosted her?         ☐Ja ☐Nei  

☐Jeg betaler strømregning i eid bolig                    ☐Jeg betaler strøm etter forbruk i leid bolig   

Mottar du for tiden bostøtte fra NAV?          ☐Ja ☐Nei  

INNTEKT  

Hva regnes som inntekt? All inntekt fra arbeidsgiver eller NAV, leieinntekter,  
næringsinntekter, kapitalinntekter og utenlandsinntekter regnes med. Brutto inntekt er sum 
av disse inntektene før fratrekk av skatt. Barnebidrag, barnetrygd, kontantstøtte og 
sosialhjelp skal ikke regnes inn.  

☐Jeg er eneste voksne i husholdningen, og jeg har brutto inntekt som er lavere enn  
kr. 34.800 pr måned. 

☐Jeg bor sammen med annen voksen, og vi har til sammen brutto inntekt som er lavere enn 
kr. 49.902 pr måned. 

Navn på ektefelle/partner/samboer: ____________________________________________  

Leier du eller noen i din husholdning ut separate boenheter eller fritidsboliger?  ☐Ja ☐Nei  

Eier husholdningen annen bolig enn den du/dere selv bor i (sekundærbolig)? ☐Ja ☐Nei  
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VEDLEGG  

Vi må ha kopi av strømregningen fra desember 2022 og siste lønnslipp/utbetaling fra NAV for 
å få kontrollert at du fyller kriteriene for å motta tilskudd. Søknader uten nødvendige 
vedlegg vil ikke bli behandlet.  

☐Kopi av strømregning fra desember 2022 følger vedlagt (må legges ved for å bekrefte at du 
er rett tilskuddsmottaker)  

☐Kopi av siste lønnslipp/utbetaling fra NAV følger vedlagt (må legges ved for å bekrefte ditt 
inntektsnivå)  

☐Kopi av siste lønnslipp/utbetaling fra NAV for ektefelle/partner/samboer følger vedlagt  
(må legges ved om du deler husholdning med en annen voksen)  

 

Tilskudd gis med en engangsutbetaling på kr. 5000. Innvilget søknad fører til direkte 
utbetaling over bank. Vedtak blir ikke sendt ut. Søkere som ikke fyller kriteriene, eller leverer 
inn ufullstendig søknad, blir ikke tilskrevet.   

Bankkontonummer for utbetaling: _____________________________________________  

Merk! Du må selv stå som eier av bankkontoen. Kommunen har ikke anledning til å dele ut 
kontantbeløp.    

 

Tilskuddsordningen er tillitsbasert, men opplysningene vil kunne bli sjekket opp mot 
opplysninger som kommunen allerede er i besittelse av. Ved å signere på denne søknaden 
bekrefter du at opplysningene som er gitt, gir det riktige bildet av inntektssituasjonen for din 
husholdning. 

Dato: ____________________  

 

Signatur: ___________________________________________________  

  

Vi gjør oppmerksom på at utbetalt tilskudd kan føre til at du får redusert annen sosial hjelp.    

Hvis det i ettertid oppdages at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden, kan 
tilskuddsbeløpet bli krevd tilbakebetalt.  

Søknaden er unndratt offentligheten, men vil bli arkivert hos kommunen som følge av arkiv- 
og bokføringsplikten.  

  

Hol kommune 
04.03.2023 


