
Søknad om bosetting med 
offentlig hjelp  

Er dere en familie som ønsker å bli bosatt i samme bolig, trenger kun én person per 
familie å sende inn dette søknadsskjemaet. Husk å oppgi DUF-nummer til alle 
personene som skal bo sammen, inklusivt barn under 18 år. Personer over 18 år i en 
familie kan be om å bosettes i annen bolig enn sine foreldre, men må da sende inn 
et eget søknadsskjema. Hvis du er enslig, kan tilbud om bosetting være i et 
bofelleskap.  

Informasjonen du oppgir i dette skjemaet blir registrert i IMDis fagsystem IMDinett. 
Informasjonen innhentes for bruk i IMDis arbeid med din bosettingssak, jfr. 
integreringslovens § 41. Hvis du får tilbud om bosetting i en kommune, kan IMDi 
dele informasjonen med ansatte i kommunen som arbeider med bosetting og 
integrering av innvandrere jfr. integreringslovens § 42. Ferdig utfylt skjema signeres 
og sendes til:  
IMDI, Postboks 672, 8508 Narvik. 

1: Kontakt 
Sett inn kontaktinformasjon for personen som søker. IMDi trenger kun en søknad per 
husstand.  

Personalia: 

Navn: 

Fødselsdato: 

Bostedsadresse: 

E-postadresse:

DUF-nummer: 

Telefonnummer: 
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Sett inn DUF-nummer for alle som skal bosettes i samme husstand 
 

 DUF-nummer 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
 

 

2. Ønsker du å bosette deg i samme kommune som slektninger?  

IMDi kan undersøke om det er mulig at dere bosettes i nærheten av slektninger. Har 
du slektninger som også skal bosettes med offentlig hjelp, og som du ønsker å 
bosettes i nærheten av? Hvis JA, oppgi navn og DUF-nummer til personen som 
sender inn søknaden for den andre familien.  

 
 

 
3. Tilrettelegging 
 
Har du eller noen du skal bo sammen med behov for spesiell tilrettelegging (på 
grunn av alvorlige helsemessige utfordringer eller andre særskilte oppfølgingsbehov) 
som det må tas hensyn til ved valg av bosettingskommune? Kort beskrivelse:  
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4. Tilknytning til en kommune  

IMDi vil undersøke mulighet for bosetting i en kommune dersom du har tilknytning til 
kommunen. Har du familie, jobb eller venner i en kommune, eller har barna startet i 
barnehage/skole i en kommune? Hvis ja, huk av på en eller flere 

o Familie 
o Arbeidskontrakt 
o Barn i barnehage/skole 
o Venner 

 

 

5. Husdyr/kjæredyr 

Hva slags dyr og hvor mange? 

 

Betingelser og signatur på slutten av skjemaet: 
Hvis søknaden innvilges, vil IMDi gi ett tilbud om bosettingskommune. Tilbudet om 
bosetting kan være hvor som helst i landet, i en kommune som bosetter flyktninger. 
Du kan ikke klage på vedtaket jf. integreringsloven § 46, men du står fritt til å takke 
nei til tilbudet og kan bosette deg andre steder på egen hånd. Vær oppmerksom på 
at du ved å takke nei til tilbudet som hovedregel mister retten til 
introduksjonsprogram og introduksjonsstønad og må klare deg på egenhånd uten 
økonomisk støtte. 

 
Jeg bekrefter at jeg er klar over betingelsene som er nevnt over. 
 
…………..         …………………………………………………………………………. 
 
Sted/Dato            Signatur    

Navn Relasjon Adresse Kontaktopplysninger 
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